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Woord van welkom…
Vorig jaar op hervormingsdag hebben we een hervorming ingezet: met een mooi woord “transitie”. In dit Lutherjaar mogen we met vreugde constateren dat de verandering voelbaar
en zichtbaar begint te worden. Veel zaken die met dit proces
te maken hebben zijn niet altijd herkenbaar. Op een aantal
aspecten van deze verandering wil ik ingaan op de grens van
oud naar nieuwjaar. Bijna alle gasten hebben nu de nieuwe
overeenkomst getekend waarin de huisregels opnieuw scherp
gesteld en de tijdelijkheid van verblijf wordt benadrukt: niet
om mensen weg te zetten, maar wel om perspectief op een
eigen plek buiten, mogelijk ook in verbinding met De Wonne
open te houden. Regels: een kader waar aan iedereen zich
moet spiegelen, en de moeilijkheid zit ‘m in de toepassing
van de regels. De uitzonderingen die in overleg gemaakt worden zijn vaak voor onze huisgnoten niet altijd helder, mede
ook door privacy aspecten. Dit geeft ook aanleiding tot gevoelens van ongenoegen. Verandering houdt ook in dat de
kerngroep zich wil laten spiegelen en wil leren van fouten die
gemaakt worden. Op de begeleiding en versterking van de
kerngroep wordt flink ingezet. We zijn samen met externe
bekwame mensen bezig om de verhoudingen/sfeer in zo’n
complexe gemeenschap als De Wonne op een bijzondere manier te benaderen: iedereen krijgt de kans zijn stem te laten
horen.

Voor iedereen goede feestdagen
en een sprankelend nieuwjaar!!
www.wonne.nl
enschede@wonne.nl
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Ria Palstra, zus van Arnulf en trouw bezoeker van ons
huis overleed begin maart: we herinneren ons een enthousiaste vrouw die met veel huisgenoten goede contacten had, en veelvuldig in ons midden was.

Het afgelopen jaar zijn we met de aanname van nieuwe
gasten wat behoudend te werk gegaan: de transitie is
nog in volle gang en vraagt de nodige tijd en geduld.
Ook hadden we voor het eerst in ons bijna 39 jarig bestaan een kort geding procedure, een uitvloeisel van de
juridicering van onze maatschappij, waar wij in dit geval
ook niet omheen konden. In geknipt uit de media wordt
hier kort aandacht aan besteed. Dankbaar zijn we voor
de vele blijken van ondersteuning in financiele of materiele zin. In het bijzonder dank aan Cor Wesseling en Peter Lucassen, adviesraadsleden, die zich inzetten als
steunpilaren tijdens het transitieproces. We wensen iedereen een voorspoedig nieuwjaar!
Dick Smeijers ( voorzitter )
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Het licht zien...
"Onze" Dick nodigde ons uit om een bijdrage aan te leveren
voor deze nieuwsbrief, die, zei hij, " rond nieuwjaar het licht zal
zien".
Het brengt me bij het licht wat ik op dit moment voel in ons
huis. Heerlijk! Terwijl het buiten toch donkerder wordt......
Het is lichter geworden in de atmosfeer en ook lichter in de zin
van dat we ons gedragen weten op de weg die we gaan.
Dan al de geboortes die dit jaar hebben plaatsgevonden.
In mijn familie, rond de Wonne én we hebben zelfs weer een baby in huis.
Dat is hoopgevend!
En in mij blijft de hoop ook levend, dat met alles wat er ook aan
zwaarte en tegenwerking is, de Wonne zich blijft ver-NIEUW-en.
Als dat geen zegenrijke nieuwjaarswens is, die ik diep van binnen voel.
En echt, ik huil soms tranen om mijn eigen tegenwerking, wanneer ik neig te vluchten voor dat wat is.
Maar wanneer ik dan deel met de mensen die mij lief zijn, en
dat zijn er veel, voel ik dat er opnieuw weer hoop en ruimte is.
Op de weg blijven en wéét hebben van een grote kracht die mee
gaat. Ik gun ieder dit weten.
Maar eerlijk is eerlijk, het blijft een zoekende weg, altijd weer.
Het is een bescheiden stukje dit keer,
maar ik voel dat de verbondenheid met zovelen
mij zeer vervult.
Een mooi NIEUWJAAR en veel warmte en licht.

Corrie
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Anke kan er wat van....
Iedere avond verzamelde Anke zo'n 50 slakken in een
emmertje
om ze eigenhandig buiten de poort te zetten.
Wat zochten ze hier eigenlijk!
Dit staat wel symbool voor Anke haar doorzettingsvermogen.
Hieruit is dit liedje geboren...
(Op de wijs van Papegaaitje leef je
nog)
SLAK IN HUISJE LEEF JE NOG I-A-D-E-A
JA ANKE WE ZIJN ER NOG
I-A-D-E-A
WE HEBBEN JE PLANTJES OPGEGETEN
EN HET ONKRUID LATEN STAAN
I-A-D-E-A
POEF

Van links naar rechts: Coos, Arnulf, Ida, Betty, Francine, Corrie

Ik krijg van de overdaad aan poezenfilms een kater!
#facebook @zwemmer431
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De puzzle van Arnulf uit één
stuk
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Onfrisse wind
Het weerbericht is erg ongunstig
We dekken ons bij voorbaat in
We schuilen bij elkaar
En troost is ver te zoeken
Er is niet meer dan dit
We spreken van een oude droom
Die ons kan helpen op te staan

Wakker aan die boodschap
In godsnaam wakker aan.
En blijf niet roerloos.
De dood kan keren hoe dan ook

In puin kan een kristal ontstaan.
Dick
Naar Paul Beatty
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elke dag opnieuw
geheime recepten in overvloed
persoonlijk vormgegeven,
met liefde en aandacht
in de meest verrassende samenstellingen
een waar kunstwerk vol kleur en
smaak
met ingrediënten uit de Hollandse en internationale
keuken
met dank aan de gulle gevers op de achtergrond
dag in dag uit, week in week uit
een vanzelfsprekend gebaar
handen die schillen, snijden, roeren, bakken, koken en
stoven
een creatieve potpourri
onder luid gezang, moppentapperij en voetbaluitslagen
de deur van de keuken blijft gesloten
daarachter, daar vindt het plaats, daar gebeurt het
de geuren geven al iets prijs van het geheim
dat die avond genoten wordt.

Eenvoudig recept

Men neme geduld, liefde, aandacht, humor en relativering,
dit laten sudderen tot een transparante massa, een snufje
spirit er bij, af en toe roeren zodat het onderste boven
komt, proeven en nog eens proeven, ten slotte, de tijd nemen om samen rond de tafel te genieten. Een klein stukje
hemel op aarde waarvan gedeeld wordt aan de deur. Eet
smakelijk. Met dank aan de koks en hun adjudanten.
Heel De Wonne bakt...volgens LIES
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Coos vertelt….
"De Wonne, bijzonder in het gewone".
Gisteren (4 december) hebben we Sinterklaas
gevierd. Het was prachtig en gezellig. Met
mooie gedichten en surprises. Mooi, hoe het
ging. Eerst hadden we onze wekelijkse huiskamer
vergadering. In deze bijeenkomst vullen we de lijst in wie er
deze week koken, wie gastvrouw/heer is in de weekenden en
wie de keukenvloer doet en wie naar de markt gaat en nog zo
wat dingen.
En alsof hij het wist, gelijk na de vergadering kwam Sinterklaas
springend binnen en wij met z'n allen zingen van 'Sinterklaasje
kom maar binnen met je knecht'. Hij was alleen en sprong direct achter de piano en begeleidde ons in 'oh kom er eens kijken' en 'zie ginds komt de stoomboot'.
Sinterklaas pakte uit de
Drie vrouwen kwamen met dien- bonte verzameling cabladen in hun handen achter el- deautjes de eerste.
"Gertie' stond er op.
kaar weer de eetkamer in.
Gertie pakte het tweede
pakje enz.... Met af en
toe een korte drink en snoep pauze en voor een enkeling roken,
was het echt een gezellige avond. Georganiseerd door het Sinterklaascomité, gevormd door Gertie en Dominique.
Vanavond aan tafel (5 dec.) Ik had de 'tafel'd.w.z. ik vraag
even om een moment stilte. Toen iedereen van de soep genoten had (ja, we eten zo goed als iedere dag soep vooraf riep ik;
'de restanten van de soep mogen naar de keuken). Deze opdracht houdt in dat één persoon per tafel de overgebleven soep
naar de keuken brengt om vervolgens met de hoofdmaaltijd terug te komen. Ach, u had het eens moeten zien:
Drie vrouwen kwamen met dienbladen in hun handen achter elkaar weer de eetkamer in. Ning, een Chinese
vrouw, Rachna een Hindoestaanse vrouw en Hayat uit Ethiopië. Het was zo'n mooi gezicht. Ze waren zo
verschillend maar tegelijkertijd ook gelijk. "zo bijzonder en toch
gewoon". Op deze momenten voel ik dat het heel bijzonder is
om van deze gemeenschap een deel te zijn. 'zo verschillend en
toch gelijk'.
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Ik wil u ook vertellen dat het met de oud groepsleden goed
gaat. Arnulf is nog dichtbij in de Hatteler.
Hij heeft het goed daar, zegt hijzelf. Ik ga regelmatig bij hem
op de koffie en we kunnen dan samen praten en mooi stil zijn.
Aartine woont in Deventer en komt af en toe op bezoek en
blijft soms een nacht slapen. Ze heeft een soort van vaste
slaapkamer. Met Betty gaat het heel goed zij heeft het daar in
Boxmeer goed naar de zin. Ze komt een paar keer per jaar een
paar dagen. Francine heb ik net gebeld en vroeg hoe het met
haar is. "Nou, het is goed met me, sta op tijd op,
loop niet bij een dokter, heb mijn bezigheden
en heb het goed. Zij woont in Etten Leur. Dick en
Ida zijn nog veel en soms wat minder veel betrokken. Zij zijn
grootouders.......inmiddels van een derde kleinzoon.
En met ons ? Met ons gaat het goed, denk ik.
Ik nodig u van harte uit voor de koffie. Niet allemaal tegelijk
hoor.....
Hartelijke groet en een goed nieuwjaar gewenst, Coos.

Over bakens verzetten, vasthouden en loslaten.
Ik heb eind november een baken verzet. Iedere donderdag was ik de laatste
tijd vrijwilliger "in de binnendienst", in
huis dus. Daar stop ik nu mee. Aanvankelijk was ik van plan te stoppen
over anderhalf jaar, zo rond mijn 70 ste
verjaardag.
Maar een paar factoren maken, dat ik
eerder vertrek: mijn eigen spankracht,
de traag verlopende transitie en het
verloop van de ziekte van Parkinson bij
mijn man Jan. Ik heb nu meer ruimte nodig, voor mezelf, mijn
man en andere geliefden buiten de Wonne.
In de Wonne heb ik ook geliefden en dat blijft zo. In de laatste
middagviering die ik meemaakte, hebben we nog eens extra
gezongen: "Waar vriendschap en liefde is, daar is God". Zo is
het. In de Wonne en elders. De Wonne is voor velen een liefdevolle plek. Dat besef houd ik vast.
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En tja, loslaten: daar oefen ik in. Lukt steeds beter vind ik.
Tot ik 60 werd, werkte ik als maatschappelijk werker, daarnaast voedden mijn man en ik 3 kinderen op. Ik ben erg betrokken bij wat ik belangrijk vind; niemand verweet me ooit
onverschilligheid. Maar te betrokken is voor mij een valkuil...Dat werkt niet. Met de kinderen gaat het goed. Die kan
ik met een gerust hart loslaten. Dat helpt.
Ik wens ons allen veel liefde en warme vriendschap toe.
Bea

Als het kwartje valt kan het verrassend zijn waar het terecht komt.
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DWDD…

verslagje van Anke

Na het eten kijkt een groot deel van Nederland, ook veel mensen
hier in huis, naar DWDD -De Wereld Draait Door. Af en toe als
ik bij mijn vader ben krijg ik er een flardje van mee. Wat een
drukte..! Dat ik dat zo ervaar zal vast komen doordat ik al ruim
15 jaar geen TV meer kijk. Ik ben het waarschijnlijk ontwend. Het
heeft er echter ook mee te maken dat ik in de Wonne woon. Het
leven hier geeft mij zoveel iedere dag, -mooie, bijzondere, vervelende, soms bijzonder vervelende dingen-, dat ik daar meer dan
genoeg aan heb. Zoals afgelopen maandag.
11:00. Ik cross met twee mooie energieke Ethiopische jongemannen door de straten van Enschede. Zojuist bij Sheltersuit
geweest, waar ze allebei aan de slag kunnen. Sheltersuit maakt
tassen van recycle-materiaal om te verkopen, om met de opbrengst op eenzelfde wijze beschermende jassen met aanritsbare
slaapzakken (‘sheltersuits’) te maken en weg te geven aan daklozen en mensen in vluchtelingenkampen. In hun atelier in een oud
fabriekspand werken mensen uit allerlei culturen voor een kleine
vergoeding samen aan dit prachtige project. Hiervan word ik nou
BLIJ! Ik stuiter.
12:00. Een botsing. Een huisgenote voelt zich niet gezien en
gewaardeerd in het vele dat ze voor het huis doet als ik net over
dat ene begin dat niet goed ging. Ze vindt me negatief. Dat doet
pijn. Ik wil mensen opbouwen niet afbreken, maar blijkbaar kom
ik soms heel anders over. Ik leer.
14:00. Een aanmelding waarop ik meteen kan antwoorden
dat we op dit moment niets kunnen betekenen. We zitten ‘vol’.
Niet fysiek, maar mentaal. Het voelt niet fijn. Ik worstel.
21:00. Een heel fijn Sinterklaasfeest met een echte, hoewel
beetje malle Sinterklaas in de persoon van Vincent (‘Sintvent’).
Pepernoten, marsepein, hapjes, alles is aanwezig dankzij enkele
actieve huisgenoten. Prachtige surprises, gedichten en cadeautjes. Iedereen heeft echt zijn best gedaan. Ik voel saamhorigheid.
Ik geniet.
“Four seasons in one day’ is de titel van een mooi liedje van
de band Crowded House. Dat beleef ik regelmatig in ons drukke
huis. De Wonne Draait Door. En als ik niet oppas ikzelf ook.
Daarom zit ik om kwart over zeven niet voor de TV, maar in de
kapel. Kijken wat mijn innerlijk beeldscherm vandaag presenteert.
>>>>> www.sheltersuit.com <<<<<
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Klussen in de Wonne.
Afgelopen periode zijn er een aantal flinke klussen uitgevoerd
hier in huis, waarbij de inzet van de vrijwilligers van de stichting Present van groot belang is geweest.
“Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of
voor langere tijd.”
Het was, en is, steeds een groot genot om te zien hoe deze
vrijwillige vrijwilligers zich hier eendrachtig en met plezierige
toewijding inzetten om ons huis netjes te houden.
Wij zijn deze stichting Present, in de persoon van Klaas Boersma, dan ook uitermate dankbaar dat hij de Wonne op het lijstje
heeft staan.

Willem
Denkend aan onze mooie woensdagavonden… we zijn jullie beiden nog
lang

14

Maarten stelt zich voor…..
Vanaf begin januari kom ik in de Wonne wonen. Even voorstellen dus. Ik ben Maarten Schapendonk o.praem. Negenenvijftig
jaar geleden geboren in Drunen. Daar heb ik 24 jaar gewoond.
Dan is de grote reis door het leven begonnen. In het kort houdt
dat in dat ik in 1983 ben ingetreden in de abdij van Tongerlo,
in België. Vandaar ook dat ‘o.praem.’ achter mijn naam. In
1990 heb ik de overstap gemaakt naar de abdij van ’t Park,
ook in België, in de buurt van Leuven. Daar heb ik mijn plechtige professie uitgesproken en ben ik diaken gewijd. Daar ben ik
opgevoed in de augustijnse spiritualiteit. In 1996 ben ik via de
abdij van Heeswijk, met een medebroeder, gaan werken in de
abdijparochies Berlicum en Middelrode. In 2000 ben ik gaan
werken in Oudenbosch en omstreken, daarna in Steenbergen
en omstreken om na twee jaar parochie De Ark in Roosendaal
naar Emmaus Langeweg te gaan. Iets heel
anders. Na het paro- Naast de augus- chie werk kwam het
wonen en werken in
tijnse spirituali- een gemeenschap,
begonnen en geïnspireerd door abbé Pierteit
raak
ik
bij
re. Een Franse priester die in de tweede
Emmaus meer
wereldoorlog in het
verzet zijn sporen
verdiend had. Een
man die begonnen is
vertrouwd met
als kapucijn. Hij wilde de franciscaanse mensen die thuis- of
dakloos waren onderdak geven en kansen
spiritualiteit
bieden uit hun benarde situatie op te
staan. Volgens de
evangelische idealen
van abbé Pierre zorgt
elke Emmaus gemeenschap voor zichzelf. Geen subsidies, geen uitkeringen, er
is een kringloopwerking om de kost te verdienen en met wat er
over is, goed werk te doen, in Nederland en op andere plaatsen
in de wereld. Delen, de mindere zijn, met minder genoegen te
nemen om anderen wat meer te kunnen bieden. Naast de augustijnse spiritualiteit raak ik bij Emmaus meer vertrouwd met
de franciscaanse spiritualiteit. Ruim vijf jaar heb ik in Langeweg in de boekwinkel gewerkt. Boeiend, gevarieerd werk. Daar
naast het leven in gemeenschap, dat mij vertrouwd was vanuit
het klooster. Het is mooi werken bij Emmaus. Zien hoe bewoners zich ontwikkelen naar een nieuw begin. Zien hoe mensen
openbloeien in het onderlinge contact. Meer mens worden,
voor zichzelf en voor hun naaste die vaak in hetzelfde schuitje
zitten. Prachtig om mee te maken dat er een nieuwe, mooie
start gemaakt kan worden.
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Helemaal Emmaus, zoals Lucas het beschrijft in zijn evangelie. Leerlingen die bijna wanhopig Jeruzalem verlaten na de
dood en begrafenis van de Heer. Hoe zij een ontmoeting hebben op hun weg naar Emmaus en in die ontmoeting zicht krijgen op wat er in en met hun leven gebeurt. Hoe zij hun compagnon aan hun
tafel uitnodigen. De gast
Heel graag zet ik daar de gastheer en de
aan tafel wordt
mijn schouders worden gast. In het brebeide gastheren
ken van het brood onder het goede herkennen de beide
leerlingen de Heer werk in Ensche- die dan uit hun kring
verdwijnt. De leer- de.
lingen gaan vol vreugde
terug naar Jeruzalem om te vertellen wat
zij ervaren hebben. Zo wil Emmaus een doorgangshuis zijn
van hopeloos, wanhopig, de weg kwijt, via ontmoeting en van
gast naar gastheer, gastvrouw, hoopvol op weg naar toekomst.
In grote lijnen is dat ook het ideaal van de Wonne. Ook geschoeid op franciscaanse leest dankzij de inspiratie en inzet
van Arnulf, kapucijn. De Wonne biedt mij een inspirerende,
begeesterde omgeving, net als Emmaus. Daarnaast biedt de
Wonne mij meer. Het gemeenschapsleven in de Wonne wordt
gedragen door een gemeenschappelijk gebeds- en bezinningsleven. Voor mij heel belangrijk. Dit draagt en voedt mijn in
het leven staan. Niet alleen doen, ook bidden. Heel graag zet
ik mijn schouders onder het goede werk in Enschede.
Ik hoop u daar te ontmoeten. Tot ziens,
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Uit de media geknipt:

De spiritualiteit van de Wonne is echt een spiritualiteit van het alledaagse. Het is in het samen eten, afwassen, werken en delen van lief
en leed dat ‘Het’ gebeurt. Daarin kom je onvermijdelijk jezelf, de ander én de Ander tegen.
In het schuren en botsen groeien we aan elkaar, ontdekken we onze kwetsbaarheid, ons
ten diepste afhankelijk zijn van elkaar. Kapucijn Arnulf Sibbing, geestelijk vader van de Wonne en er tot
[twee] jaar geleden nog woonachtig, schreef eens hierover:
“Tegen alle heersende cultuurtendensen in -hoewel niet tegen alle psychologen- beweren we: je bent niet volwassen
als je op je eentje kunt wonen, ‘zelfstandig’ bent en je eigen
boontjes kunt doppen, kortom ‘onafhankelijk’ bent.
Je bent pas volwassen als je afhankelijk kunt zijn en weet
krijgt van alle schakels en verbindingen -zichtbaar en onzichtbaar- die je in (het) leven houden, continu.
Dan raak je je onaantastbare weerbaarheid kwijt en groeit er
een tastbare dankbaarheid voor alles wat je overal vandaan
ontvangen mag.”
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We beseffen heel erg dat we als ‘nieuwe groep’ geënt zijn op
een brede stam. De Wonne bestaat 38 jaar en heeft zich in die
tijd diep geworteld in de stad Enschede en in de harten van vele mensen. We spreken wel eens van de Wonne-geest, een
soort intuïtie die we allemaal op de één of andere manier hebben van wat ‘Wonne’ is, wat we willen behouden en waar blijven maken. Dat is groter dan de pioniers, groter dan mensen,
het overstijgt ons. Het zit in alles: in de muren van dit huis, in
het karretje waarmee we sinds jaar en dag de resten van de
markt ophalen, in de potten jam die we blijven maken, in de
vele mensen die door dit huis zijn gegaan.
UIT: Herademing september 2017

RTV OOST:
Dinsdag 10 oktober2017
Woongemeenschap De Wonne in Enschede eist in kort geding het
vertrek van een van haar bewoners.
De man, die al enkele jaren gebruik maakt van de woonvoorziening, weigert te vertrekken ondanks meerdere verzoeken. De
Wonne is in beginsel een "doorgangshuis": na verloop van tijd
gaan de gasten weer zelfstandig hun weg.
Voorzitter Dick Smeijers van de leefgemeenschap zit met de kwestie in zijn maag. "Een treurig moment in onze geschiedenis, dit
willen we niet, we zijn gedwongen door de omstandigheden."
Vrijdag 20 oktober 2017
Een bewoner van woongemeenschap De Wonne in Enschede moet
binnen twee weken zijn huis verlaten. De man weigerde meerdere verzoeken om te vertrekken. Via een kort geding is
de woongemeenschap nu in het gelijk gesteld.
De man maakt al enkele jaren gebruik van de woonvoorziening,
maar veroorzaakt volgens medebewoners onrust. Voorzitter van
De Wonne, Dick Smeijers, betreurt de situatie. Hij geeft aan dat
de leefgemeenschap zo veel mogelijk helpt bij het zoeken naar
een nieuwe woonruimte voor deze bewoner.
Van de NOS weerman: de sneeuwberichten moeten met een
korrel zout worden genomen.
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Wetens
(w)aardig
heden en
andere
zaken...

•

Zonder vrijwilligers bestaat er geen Wonne!

•

Stichting Present bedankt voor de fijne en zinvolle klusdagen!

•

Adres van Arnulf : De Hatteler, Gerard ter
Borchplein 1-119 , 7545 BB Enschede

•

Molletje is onze hoflevernacier van eerlijke producten, en Wereldwinkel van klasse!

•

Giften zijn meer dan van harte welkom! (ANBI)

•

Zoals elk jaar: Weer lekker gegeten van de
oogstgaven uit Hengevelde. Dankjewel!

•

Dick werd 70 en samen met Arnulf (80) werd
er een feestje gevierd!

•

De marktkooplieden dank voor het aanbieden
van hun producten bij “het scheiden van de
markt”

•

Ook de Boekenbeurs Glanerbrug dank!

•

Deze Nieuwsbrief is binnenkort ook in kleur op
wonne.nl te zien

•

Maarten gaat zijn proefjaar in.

•

De vredesvlam toont nog steeds haar licht in
onze Wintertuin. Zie=> wereldvredesvlamtwente.nl

•

Zie de overeenkomst op het voorblad tussen
foto 1 en 2 nieuw en oud

•

Marleen komt in mei weer een poos meeleven.

•

Ida verdient een pluim als mantelzorger voor
Arnulf.

•

Een dankjewel voor Marloes Olde Hampsink
“onze” wijkcoach

•

De capucijnen in Den Bosch ordenen de jaarcijfers. Onze dank is groot.
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Lieve Ria, welkom thuis
Oh, oh, oh...Sint moet zijn blijdschap bedwingen
vanavond is het extra feest
want na lange, mooie omzwervingen,
zijn wij beiden weer terug van weggeweest.
Na een zomer vertoeven in het warme sinaasappelland,
is de Sint speciaal voor jou naar Nederland gekomen,
terwijl jij net klaar bent met reizen aan de andere wereldkant,
daar kan Sint alleen maar van dromen.
Een prachtvrouw zat daar buiten op het bankje
te genieten van de laatste Nederlandse zon,
nippend aan een lekker koffiedrankje,
vlak voordat het allemaal begon...
allerliefste groetjes van de Sint

Hier tuinen we niet
in…

……….Op een dag ging Lies de strijd aan met de luizen in
de wintertuin. Ze nam de drukspuit uit het kattenhok, zag dat
die nog vol was, maar vond het zonde om het
‘brandnetelextract’ dat er nog in zat weg te gooien. Het rook
wel erg sterk en vreemd, maar ze liet zich niet kisten en ging
dapper door tot de spuit helemaal leeg was. Iedereen die passeerde wist niet hoe snel ie weer de benen moest nemen. De
stank was niet te harden! Geen wonder als er geen brandnetelextract, maar knoflookextract in zit, goed sterk getrokken, om
de slakken in de moestuin op afstand te houden. Nou, het
werkt dus ook met mensen. De lucht heeft nog minstens drie
weken in de wintertuin en aangrenzende ruimtes gehangen
(gelukkig hadden de koren zomerstop..). Lies zelf heeft waarschijnlijk ook minstens drie dagen geen last van ongedierte gehad in haar buurt…..
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Hallo!
Ook in Glanerbrug is er dit jaar zat gebeurd, vooral op het
vlak van (huis)dieren.
We moesten jammer genoeg afscheid nemen van Simba, onze
poes. Ze is samen met de Wonne
Glanerbrug opgegroeid, want ze is
uit het asiel gehaald vrij direct toen
Anja en Peter introkken in het oude
gebouw. Ze is behoorlijk oud geworden, wel 22 jaar, en we hebben
achttien jaar heerlijk van haar mogen genieten.
Niet snel daarna kregen we een bericht van iemand die bij
ons vrijwilligerswerk doet. Ze hoorde dat er in het bos een
achtergelaten jong katje was gevonden, en dacht meteen
aan ons. Ze wist dat wij op zoek waren naar een nieuwe kat.
Bij ons aangekomen bleek hij erg jong te zijn en aardig dun.
Iedereen was meteen verliefd op het kleine katje. Omdat hij
uit het bos kwam, moest er natuurlijk wel een toepasselijke
naam komen. Paulus, vernoemd na de beroemde boskabouter, want dit katje is namelijk onze boskabouter! Inmiddels is
Paulus al aardig gegroeid, en heeft hij zelfs al zijn eerste
muizen gevangen!
Volgens de fok- wat nieuwe kippen,
Ook kwamen er
ker waren het
want na jaren
was onze oude ‘solo’ kip
helaas overleden. erg gezellige
Volgens de fokker waren
het erg gezellige kipjes die graag kipjes die graag terugterugpraten...
praten. Met een
krat vol met 5 kleine
kipjes kwamen
Peter en Jette weer
thuis aangefietst. Helaas hebben we niet zo lang plezier gehad van de schattige kipjes, want binnen het jaar later kwam
er een marter op bezoek. Maar waarschijnlijk zullen er binnenkort toch weer nieuwe kippen gaan rondscharrelen in de
tuin.
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Naast dieren zijn ook de mensen in de Wonne druk geweest. Er
zijn natuurlijk wat feesten geweest het afgelopen jaar, en we
vieren feestdagen een beetje samen. Zo hebben we laatst met
Sinterklaas een spel gespeeld met alle huisgenoten. Een dobbelspel met heel veel heen-en-weer schuiven op de stoelen. Iedereen heeft hier veel plezier mee gehad en er werd flink gelachen als je net zat waar je wilde, en je dan weer op moest
schuiven.
Veel liefs vanuit Glanerbrug!

Groetjes Jette

was in de Wonne Glanerbrug …
















het jaar dat de moestuin meer lekkers dan ooit opleverde.
het jaar dat we Ahmet verwelkomden als onze 100e gast.
het jaar dat we ook Evita en Nanou verwelkomden.
het jaar dat we Evita en Hanan weer uitzwaaiden.
het jaar dat Hidde slaagde voor de HAVO.
het jaar dat Jette voor het eerst zonder ouders op vakantie
ging.
het jaar dat Anja en Annette vierden dat ze een jaar getrouwd zijn.
niet het jaar dat het weer eindelijk goed genoeg was voor
een ballonvaart.
het jaar van de grote reis naar de bergen, meren, walvissen en wolkenkrabbers.
het jaar dat we voor de eerste keer onze hal schilderden.
niet het eerste jaar dat we meededen aan ‘NLdoet’ klussendag.
ook niet het eerste jaar dat we hulp kregen van Timberland vrijwilligers.
het jaar dat de bomen voor ons huis ruimte maakten voor
een frisse blik op ons huis.
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Och was ik maar
Een tovenaar
Verdriet verleden tijd
Geen strijd meer in het heden
Muziek klinkt op en toont ons
Zoveel bloemen ongekend:
De zon gaat nooit meer onder
Och was ik maar een tovenaar
Geloof me, voor heel even maar
Morgen mag je weer roepen...
Maar nu vandaag is het de tijd
Dat harten spreken ongeremd
En deuren open gaan
In vredesnaam laat
Het zijn gang maar gaan.
Och was ik maar een tovenaar
Die met zijn stokje zwaaien kon
En alles draaide omgekeerd
De armen rijker dan voorheen
En rijken gingen delen
Die toverstok ligt voor de hand
Ik hoef ze slechts t’omvatten
Dick

Oud en nieuw.
Thema dat elk jaar weer actueel is. Niet alleen het jaartal, maar vooral ook mijn functioneren in het algemeen.
En actueel zal blijven wanneer ik daar zelf open voor
sta.
Nu is het advent, het uitgelezen moment voor zelfreflectie, en wellicht schoonspoelen (dopen met water),
van mijn eigen binnenste. Ik heb heel veel water nodig.
Advent, betekent er komt iets (nieuws) aan.
Het afgelopen jaar stond ook in dit teken, oud en nieuw.
In mijn rol als lid van de kerngroep liep ik tegen mijn
(oude) beperkingen op, ik ben geen manager of projectleider. Die rol van projectleider is echter wel noodzakelijk om de gang van zaken in het gareel te houden.
Dat heb ik zeker mogen ervaren in de 36 jaar in de
aannemerswereld. Indien er geen projectleider aanwezig is op een project loopt het project altijd in de soep.
Iedereen weet het namelijk altijd veel beter hoe het wel
moet.
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In die zin heeft iedereen altijd gelijk en tegelijkertijd ook ongelijk. Het gaat om het totale project en niet alleen maar over het
gelijk van alle individuen die daaraan meewerken.
Ook in de geestelijke wereld is leiding nodig om de roer in de
goede richting te houden.

Het is nu eenmaal mijn eigen manier om altijd te vertrouwen
op het eigen kompas en de eigen weg te volgen. Ook al is dat
niet altijd in de goede richting.
De ene (wereldse) leider heeft heel andere belangen dan de
andere (geestelijke) leider, maar die twee kunnen elkaar wel
mooi aanvullen, om te voorkomen dat we of blijven steken in
de grond of blijven zweven. Het vult elkaar dus aan, en + en dus, terwijl het vaak gezien wordt als twee tegenstellingen die
niet te verenigen zijn.
Ik heb, in overleg met de kerngroep, mezelf terug getrokken uit Het gaat om het totale
project en niet alleen
de kerngroep om de gelegenheid
te krijgen om een nieuwe rol hier
maar over het gelijk van
in de Wonne te vinden. Eentje die
alle individuen die daarzowel voor de Wonne als voor meaan meewerken.
zelf goed is.
Ook in de geestelijke weVoorlopig houd ik me bezig met
onderhoud, kringloopwinkel en li- reld is leiding nodig om
het roer in de goede richturgie.
Dat de Wonne mijn thuis (en leer- ting te houden.
school) is staat vast. Daar heb ik
in 2014 met volle overtuiging voor
gekozen, mezelf in te zetten voor dit waanzinnig mooi project.
Voorlopig past dit nu even niet in de oude rol van kerngroepslid.
De uitdaging voor mij is om niet weg te lopen omdat er iets
niet goed geregeld is of wanneer er spanningen zijn om mij
heen. Dat ken ik al, is oud.
…...Vervolg op blz. 25

Dat de Wonne mijn thuis (en leerschool) is staat
vast.
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Wonne in het kort...

Wonne
betekent
…

•

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

•

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

•

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

•

Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het tijdelijk opvangen 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 dagopening om het werk te verdelen.

•

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

•

De Wonne Enschede viert op 21 april 2018 het 39 jarig
bestaan. (ontstaan in 1979).

•

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

geluk

Contact en info via:

enschede@wonne.nl en www.wonne.nl
Bank: NL49 INGB 0004142299
Telefonisch: 053 4318787
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Oud en nieuw, oud is bekend en dat zijn al mijn ervaringen
in het verleden, nieuw is onbekend en zal nog plaats vinden.
De vraag is hoe kijk ik zelf naar de toekomst, vanuit het bekende of vanuit het onbekende. Welke verwachtingen horen
daarbij? Keuze tussen vol verwachting of vol angst, blijmoedig of blij-laffig.
Of gewoon en–en, beide dus. Vandaar dat ze misschien het
“nu” hebben uitgevonden.
Hoe dankbaar kan ik zijn dat mij die gelegenheid geschonken
wordt om een nieuwe manier te vinden van functioneren hier
in dit huis.

Ik heb vertrouwen in de Wonne, zoals ze in wezen is opgezet.
Willem Boelens

De Wonne Enschede
Anke-Abdi-Arnulf-Ayelle–Bert-Corrie-Coos–Dick-Dennis-Ellen-Gertie-Guy-Hayat-Ida-Magda–Mannes-Maarten-Machiel-Pieter–Piet-Rachna-RiaTaco-Willem –Zakir
De Wonne Glanerbrug:
Annette–Anja–Peter-Bennie-Hidde–Jette-Nanou-Ahmet
……………...… gekend bij jouw naam…………………………

26

27

Kerstbrief 37

Pagina 27

Zichtbaar vanaf de Noorderhagen..

De Wonne
Noorderhagen 25
7511 EK
Enschede
www.wonne.nl
enschede@wonne.nl

28

