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        De Wonne Enschede—Glanerbrug 

DE KRACHT VAN EENVOUD 
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Welkom in het 40e Wonne-jaar ! 

Zo aan de vooravond van ons 40 jarig bestaan, is het goed om terug te blikken en 
vooruit te zien. ( Onze Nieuwsbrief komt daardoor wat later in uw brievenbus... ) 
  
In grote lijnen is er de afgelopen 40 jaar veel veranderd, maar veel is ook hetzelf-
de gebleven: 
Eenvoud, spiritualiteit, omzien naar de zwakkeren, eerbied voor mens en natuur, 
koesteren van het gedachtengoed van Franciscus. De Wonne staat voor het samen 
delen van geld en goed. We proberen één en ander te realiseren met vallen en op-
staan. Concreet door mensen op te vangen en tijdelijk verblijf aan te bieden waar-
in gewerkt kan worden naar een meer perspectiefvolle toekomst. Door het houden 
van 2 kringloopwinkels, én  in spirituele zin door voor het houden van oecumeni-
sche gebedsmomenten, bezinning en vieringen. 
 
Onze gemeenschap is geen eiland. Ze staat midden in de maatschappij. 
De Wonne ziet zich ge- plaatst voor wat je zou kunnen 
noemen eigentijdse pro- blemen: Verharding van het kli-
maat rond vluchtelingen. Sterke juridisering van de 
maatschappij. 
Het toenemende individu- alisme en consumentisme. 
Dat betekent dat, we in- dien we moeten kiezen voor 
continuïteit van onze ge- meenschap soms op het oog 
harde maatregelen moe- ten treffen 
Wees ervan overtuigd dat deze besluiten niet lichtvaardig 
worden genomen. 

Voor de toekomst zullen we ons gaan inzetten voor: 
Versterking van de kern- groep. Onder andere door meer 
wervend naar buiten te treden, permanente bijscholing 
met betrekking tot vaardigheden van kernleden en het 
ontwikkelen van het zelfkritisch vermogen. 
Blijvende aandacht voor het welbevinden van onze gasten/huisgenoten is geboden. 
 
De individualisering van de maatschappij heeft ook zijn weerslag op het sociale as-
pect van onze woongemeenschap. Door de nieuwbouw, hoe prettig en comfortabel 
ook, is dit effect nog eens versterkt. 
Op dit moment zijn er weer veel huisgenoten bij ons onderdak. Ook veel kleine 
kinderen. 
 
De grootte van de kerngroep was in het verleden variërend tussen 5 en 9. 
Op dit moment bestaat de kerngroep uit 3 leden en 1 aspirant lid. Daarnaast wordt 
de Wonne ondersteund door drie buitenleden. Onze adviesraad en de vele vrijwil-
ligers zijn voor de draagkracht van de gemeenschap onmisbaar. Ook de zoge-
naamde steunberen, huisgenoten die wat langer in onze gemeenschap verblijven, 
zijn onmisbaar. 
 
Het zou mooi zijn als onze kerngroep zich zou uitbreiden: zie ook de oproep hier-
voor in deze nieuwsbrief. 
 

 

 

 

Voor de toe-
komst zullen we 
ons moeten in-
zetten voor: 
Versterking van 
de kerngroep. 
Onder andere 
door meer wer-
vend naar buiten 
te treden. 

Op de voorpagina: Mannes Dijks 
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We wensen iedereen: Vrede en alle 

goeds! 

www.wonne.nl 

Anke Theissen moest helaas wegens ziekte de kerngroep verlaten. We missen 
haar inbreng zeer. Ze blijft als buitenlid nauw verbonden met ons huis. 
Op 10 februari wordt Maarten ingewijd in onze gemeenschap. Ook zullen an-
dere leden hun betrokkenheid herbevestigen. 
Carla Berbée is tot onze grote vreugde sinds 1 september aspirant-lid. 
 
Met Arnulf gaat het naar omstandigheden goed, hij woont in het verzorgings-
tehuis De Hatteler in Enschede. Ook vanuit de Wonne en door familie wordt er 
goed voor hem gezorgd. 
Hij is, met enige regelmaat, bij bijzondere gelegenheden in ons midden. 
Aan het feest van Betty wordt ruimschoots aandacht besteed in deze nieuws-
brief. 
 
Oud kernlid Ellen Timmerman ( steunbeer ) vertrok vorig jaar; in deze nieuws-
brief een groet van haar.  
Zoals bekend is onze gemeenschap te volgen op internet; deze keer zullen we 
de financiële gegevens, wegens plaatsgebrek louter op de site vermelden. Gif-
ten zijn blijvend welkom, en een dankwoord aan de goede gevers is hier op 
zijn plaats. De Boekenbeurs Glanerbrug, parochie Hengevelde, trouwe dona-
teurs: dankjewel! 
 
Wat vroeger ondenkbaar was is nu een realiteit: al onze huisgenoten hebben 
een verblijfsovereenkomst met de Wonne afgesloten. Er is een nauwe samen-
werking met wijkcoaches en externe begeleiders. 
 
Dank gaat ook uit naar onze Adviesraad, in het bijzonder noem ik de namen 
van Cor Wesseling en Peter Lucassen, die beiden ook een vrijwilligersrol ver-
vullen door te participeren in de gesprekken met huisgenoten. 
Ook het vorige jaar hebben we weer veel gasten en groepen mogen ontvan-
gen, enkele inpressies van deelnemers in deze nieuwsbrief. 
 
Het adressenbestand van deze nieuwsbrief betreft willen we opschonen: 
Wilt u ook de komende nieuwsbrieven ontvangen, mail dan uw NAW gegevens 
naar enschede@wonne.nl. o.v.v. Nieuwsbrief. 
Op onze website kunt u doorklikken naar oude en actuele nieuwsbrieven! 
Veel leesgenoegen! En tot ziens op ons 40 jarig feest! 
 
 
Dick Smeijers ( voorzitter én buitenlid ) 
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Het adressenbestand van 
deze nieuwsbrief betreft 
willen we opschonen: 
Wilt u ook de komende 
nieuwsbrieven ontvangen, 
mail dan uw NAW gege-
vens naar : 
 
enschede@wonne.nl  
o.v.v. Nieuwsbrief. 

Zakir komt pas 

kijken... 

40 jaar Wonne ! 

In 1979 is de Wonne van start gegaan, Arnulf Sibbing, kapucijn, heeft met mede-
standers van het eerste uur een prachtig project opgezet waar mensen die elders 
geen plaats hebben, een plekje kunnen krijgen. Dit heugelijke feit gaan we vie-
ren. 

We doen dat in de periode van Pasen tot Pinksteren. Tweede Paasdag, 22 april is de 
veertigste verjaardag. We beginnen het feest van ons robijnen jubileum om 11. 00 
uur met een viering in de Grote Kerk op de oude markt in Enschede.  

Samenkomen om te bidden, om te zingen, om te luisteren en om met elkaar te de-
len. Het is een vaste gewoonte in ons huis. We doen het iedere zondag, dus zeker op 
deze belangrijke dag, bij deze belangrijke gelegenheid.  

Na de viering gaan we samen naar de Wonne, waar de feestelijkheden worden voort-
gezet tot omstreeks 16.00 uur... 

Iedereen die de Wonne een warm hart toedraagt is hierbij van harte uitgenodigd: 
kom naar de viering, of later loop even binnen, neem iets te drinken, iets om te hap-
pen en ontmoet elkaar op onze mooie plek in het hart van Enschede. 

Uiteraard blijft het niet bij deze ene feestelijke dag, er komt nog meer, wilt u dit vol-
gen dan kunt u op onze website alles vinden wat er gaat gebeuren in de feestperio-
de. 

Welkom! Stuur voor de goede orde een mailtje naar enschede@wonne.nl 
o.v.v.  40 jaar en het aantal personen dat van plan is te komen. 

 

Namens de Wonne, 

Dick Smeijers vzt. 
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Fotoboek van De Wonne - 40 jaar oud-en-nieuw 

Gerrit en René hebben een schitterend fotoboek samen-

gesteld. Het is verkrijgbaar, de oplage is beperkt. Voor mensen 

woonachtig buiten De Wonne is dit album voor 10 euro beschik-

baar! ( 12 euro inclusief verzendkosten) 

Mail even uw gegevens naar enschede@wonne.nl indien geïnte-
resseerd met de mededeling dat uw bijdrage gestort is op NL49 
INGB 0004142299  t.n.v. woongemeenschap De Wonne o.v.v. 
album. 

René  en Gerrit bezig 

Met het foto-album ! 

Anna en Herman op 

de huwelijks trek-

ker…. 

Wat een mooi feest! 

4 augustus 2018 

mailto:enschede@wonne.nl
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Stomend water. 
 
In een van de vorige nieuwsbrieven schreef ik over de verschillende groepen, 
koren en mensen die bij ons in de Wonne 
een ruimte huren of gebruiken om hun activiteit te ontplooien. Er zijn onder 
anderen een aantal koren. En op een donderdag liep ik door de gang, langs de 
keuken richting de wintertuin waar een koor repeteerde. Ik stond even in de 
deuropening te luisteren en dacht, "verhip, ik hoor lekkage". Ik keek naar bo-
ven maar zag niet ergens een plek waar deze lekkage vandaan zou kunnen ko-
men. Er zijn geen leidingen en het dak van de wintertuin kan het ook niet zijn 
want het had allang niet meer geregend. 
Terwijl ik daar stond, me af te vragen wat het zou kunnen zijn en ook naar het 
koor luisterde, zei Iassen, de dirigent van het koor "kom, we gaan even pauze-
ren en een kopje koffie drinken". Er kwam een man van het koor naar me toe 
(Harrie) en hij vroeg hoe het met me is. "Goed", zei ik. "maar ik hoorde net 
water stromen". "Oh", zei Harrie, dat zijn wij". Zij zongen stromend water !!! 
Mooi hé. 
 
Coos.    

"verhip, ik 

hoor lekkage". 

Beschuit met 

muisjes voor 

Sara 

kleindochter 

van Ida en 

Dick 
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Ja, lieve mensen, 
 
ik ga er maar eens voor zitten, anders lijkt het er niet van te komen. 
En ik vind het belangrijk genoeg om met jullie te mogen delen. 
De zon schijnt...ik heb een mooie cd opstaan, gekregen van Rijmond, vriend uit 
Rotterdam. 
Deze tijd, het is vandaag 11 december, beetje weemoedig. 
Ik schrijf vriendinnen van lang gelee...schrijf Ans, vrouw van Cor vd Wiel. We moes-
ten afscheid nemen van hem op 29 november. Cor en Ans waren voor mij de Won-
ne-ouders. Toen alle groepsleden vertrokken waren, hebben zij mij hun steun gege-
ven, door regelmatig in de vieringen te komen en het Wonne bestaan mee te dra-
gen. Ja, en dan is het zo dat we soms moeten erkennen en soms moeten bevech-
ten, dat iemand hier niet meer kan wonen. 
Dat vind ik nog het moeilijkst. Maar het is eerlijk en oprecht om, in het belang van 
de Wonne, stappen te zet- ten. 
Daarom ben ik heel blij met Maarten en Carla als nieuwe 
groepsgenoten, naast Coos. Wij groeien aan elkaar! 
Pijnlijk is dan ook het ver- trek van Anke, nu alweer een 
half jaar uit huis. Gelukkig is ze regelmatig met Jule sa-
men in de Wonne, wat voor haar, maar ook voor mij en ze-
ker ook voor anderen in huis, heel fijn is. Ja, en dan langzaam schuiven we 2019 in. 
Een bijzonder jaar, 40 jaar Wonne! 
Er worden mensen gevraagd ons te helpen dit op een passende wijze te kunnen vie-
ren. Ik ben op kantoor een kast opnieuw aan het inrichten en kom daarbij papieren 
tegen uit het verleden, die Ida op een fantastische wijze altijd zorgvuldig heeft be-
waard. 
 
Wat betekent het om het 40 jarig bestaan van de Wonne te mogen beleven? 
Dat is een vraag die boven komt! 
Naast dat er allerlei activiteiten staan te gebeuren, is 40 een bijzonder getal. 
Ik ervaar regelmatig het gevoel van dankbaarheid! 
In alles wat in en om ons heen gebeurt, wij leven tenslotte niet in een bunker (ik 
zag daar gisteren toevallig een reportage van), is het zaak om, dát wat ons gege-
ven wordt, zo bewust en dankbaar mogelijk te leven. 
En ik ervaar dat vooral in huis, waar wij samen leven en iedereen zo ontzettend zijn 
best doet, om alle dagelijkse dingen samen te doen, gastheer/vrouw zijn, koken, 
Sinterklaas organiseren, aanwezig zijn, schoonmaken, zorgen dat iemand kan ver-
huizen door te schilderen, te verhuizen en nog zoveel meer. 
Voor mij is het 40 jarig Wonne bestaan  vooral een mogen terugkijken op veel 
goeds en vertrouwen dat ons gegeven is. 
Ik wens u en al uw dierbaren een mooie overgang van 2018 naar 2019. 
En natuurlijk hoop ik op een of andere manier u allen, op of rond het 40 jarig feest 
te treffen en u te mogen feliciteren. 
Want misschien weet u het nog niet, maar u hebt het mede mogelijk gemaakt dat 
wij dit GROOTSE FEEST mogen VIEREN!! 
 
Corrie 

Een bijzonder 
jaar, 40 jaar 
Wonne! 
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Auto 
 
Wie had ooit gedacht dat ík nog eens een auto zou krijgen? Ineens was hij er. Een 
immuunziekte kreeg ik er als accessoire bij. Het is een zelfrijdende auto. Hij rijdt 
me naar een land waar ik helemaal niet wil zijn. Het is er onherbergzaam, maar 
grotendeels nog onbekend voor mij. Gelukkig ben ik er ook plekken tegengeko-
men die mooi en goed zijn, en ik heb goede hoop dat dat er meer zullen worden 
als we verder trekken. 
Een auto-immuunziekte.. Mijn immuunsysteem valt mijn eigen weefsels aan. Wil 
het me tegen mijzelf beschermen? Wil het mij stoppen? Geen gek idee. Ik was 
mezelf aan het uitputten. En ik wist het, maar kon de rem niet vinden. Toen heeft 
de zelfrijdende auto het overgenomen. 

 
Inmiddels ben ik al meer dan een half jaar afwezig van de 
Wonne en heb ik met pijn in mijn hart besloten te stoppen 
als kerngroeplid. Niet alleen vanwege mijn lichamelijke 
conditie, maar vooral omdat ik weet dat het verhaal van 
mezelf uitputten gewoon opnieuw zou beginnen als ik 
terug zou keren. Ik kan niet op een andere manier in de 
Wonne zijn dan ik was, en dus ga ik zoeken naar een an-
dere manier om de grote verbondenheid die ik voel met dit 
huis en deze manier van leven vorm te geven.  
In ieder geval zal ik zeker nog vaak komen. Met de trein. 
 
Met grote dankbaarheid voor de vijf steenrijke jaren en de 
vele vormende ontmoetingen met de meest uiteenlopende 
mensen, in huis en aan de deur, 
een warme Wonnegroet, 
 
Anke 

Ik was mezelf 
aan het uitput-
ten. En ik wist 
het, maar kon 
de rem niet 
vinden. Toen 
heeft de 
zelfrijdende 
auto het over-
genomen... 

Kerststal in ontwikkeling…

dec 2018 

Vincent, Corrie, Carla 
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Met de Nacht zonder dak … 

…verzamelden de Twentse jongeren middels sponsoren geld in voor De 
Wonne, de Enschedese opvang voor mensen in probleemsituaties. “Concreet 
gaat het geld naar nieuwe stoelen van Ikea voor de eetruimte van De Won-
ne”, zegt Ans te Lintelo, coördinator jongerenactiviteiten van de parochie 
Maria Vlucht. Zelf neemt ze als begeleider deel aan de nacht.( Ikea sponsor-
de ons later nog voor 20 hoeslakens ) 

Carla en Ans 

Francine 2x en Betty 
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TERUG KIJKEND... 

Realiseer ik mij dat ik  minder lang bij De Wonne betrokken ben dan mijn gevoel 

me zei. In mijn De Wonne archief vond ik een email bericht van Dick van decem-

ber 2015. In dit bericht wordt mij meegedeeld dat Dick aan de Raad van Advies 

zal voorstellen om kennis met mij te gaan maken in een eerst volgende vergade-

ring. 

Ik denk dat zowel voor mij als voor De Wonne het spannend was om te ervaren 

wie ik was en voor mij om te ontdekken wat De Wonne was. Paste ik wel in een 

toezicht orgaan van een woongemeenschap? Eerlijk gezegd wist ik toen niet pre-

cies wat De Wonne deed. Wel 

wist ik dat ze bestond en was 

ik wel eens langs het histori-

sche pand gelopen. 

De kennismaking met de 

Raad van advies was kenne-

lijk van dien aard dat ik via Dick de mededeling kreeg dat men wel met mij ver-

der wilde. Gezien mijn juridische achtergrond(als oud-notaris) was ik uiteraard 

geïnteresseerd in de juridische status van De Wonne. Dus werden de statuten 

opgevraagd en bestudeerd, evenals het huishoudelijk reglement. 

Bij de eerste gesprekken met Dick was mij meegedeeld dat er gemiddeld vier 

keer per jaar werd vergaderd. Nou, al snel werd mij duidelijk dat die vier keer 

zeker gehaald werd. Het werden er veel meer. Snel raakte ik bekend met de 

gang van zaken in De Wonne en wat daar allemaal speelde. En tot mijn eigen 

verbazing moest ik constateren dat ik het allemaal wel erg interessant vond. Ook 

de idee achter het fenomeen De Wonne intrigeerde mij. Waarom kiezen mensen 

ervoor om in een woongemeenschap te gaan wonen. Samenleven met zoveel 

verschillende mensen, met verschillende wensen, achtergrond en levensbe-

schouwing.  

Maar ook kwam ik er achter dat het niet altijd pais en 

vree was/ is in De Wonne. Niet iedereen wist zich te 

houden aan de afspraken die gemaakt waren. Afspra-

ken die bij binnenkomst in de woongemeenschap met 

iedereen werden afgesproken.  

Ook bleek dat sommige van de bewoners, niet zijnde 

kerngroep leden, dachten of meenden zich met de gang van zaken in De Wonne 

te moeten bemoeien. Inmiddels had het bestuur besloten dat de teugels weer 

wat aangehaald moesten worden. De met tijdelijke bewoners te sluiten overeen-

komsten werden aangepast/herschreven. Iedereen werd op de hoogte gebracht 

van het voornemen de gesloten overeenkomsten te gaan handhaven. 

 

Voor mij blijft echter, ondanks alle strub-

belingen die er de afgelopen drie jaar zijn 

geweest en nog zijn, een ding helder: “De 

Wonne is en blijft een geweldige gemeen-

schap” 

Maar ook kwam ik 

er achter dat het 

niet altijd pais en 

vree was/is in De 

Wonne.  
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Diverse gesprekken werden , door kengroep leden, al dan niet bijgestaan door leden 

van de Raad van Advies en/of bestuursleden, gevoerd met tijdelijke bewoners. In 

deze gesprekken werd uitgelegd wat de transitie zou gaan inhouden. Uiteraard was 

niet iedereen daar blij mee. Dit is/was ook wel begrijpelijk. De Wonne is voor velen 

gewoon een veilige plek. Moet je daar weg dan kom je weer terug in de harde maat-

schappij en moet je weer je eigen boontjes doppen. 

Van een enkeling hebben we op drastische wijze afscheid moeten nemen. Dit omdat 

overleg en gesprekken niet het gewenst resultaat hadden.  

Bij sommige van die kwesties ben ik vrij nauw betrokken geweest. En dat was niet 

altijd leuk, zeker niet voor degene die weg moest. 

Maar het is nu een- maal zo dat zachte heelmeesters 

stinkende wonden ma- ken. 

Het is echter wel zo dat als je bij De Wonne binnen-

komt er afspraken ge- maakt worden. Afspraken waar 

beide partijen zich aan dienen te houden. Worden afspra-

ken geschonden, of beloftes niet nagekomen,  dan 

heeft dat gevolgen voor degene die ze schendt, of 

niet nakomt. 

Voor mij blijft echter, ondanks alle strubbelingen die er de afgelopen drie jaar zijn 

geweest en nog zijn, een ding helder: “De Wonne is en blijft een geweldige gemeen-

schap” 

En laten we eerlijk zijn, in iedere gemeenschap is er wel eens iets, maar in goed 

overleg en met een beetje goede wil van beide kanten kan dat opgelost worden. 

Ik ben vol vertrouwen dat De Wonne, ook in de toekomst, voor velen een vertrouwd 

en warm nest zal/mag zijn. 

Mr. C.J. (Cor) Wesseling. 
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 Een bijzondere ervaring 

Elk mens kent bergen en dalen. Met die bergen kunnen we prima omgaan en voelen 

we ons gesterkt door zelfvertrouwen en positieve gedachten. Helaas komen er op ie-

ders pad minder fijne, zo niet moeilijke perioden voor. Het is dan de kunst om te  

blijven hopen en geloven dat het ooit weer beter wordt.  

Mijn vertrouwen in mezelf en een aantal fijne, lieve mensen om me heen, hebben 

mij de kracht gegeven om een weg te bewandelen die aanvankelijk niet makkelijk 

leek. Deze weg heeft uiteindelijk geleid naar de Wonne.  

Een maand, dat had ik tegen mezelf gezegd, Ik wil een 

maand wonen en leven met mensen die net als ik verlan-

gen naar liefde en ge- borgen heid. Het samen zijn en  

mét elkaar, dat was wat ik nodig had  om  weer te kunnen 

voelen wie ik ben. 

Het eerste contact voelde als een warm bad, ik voelde me 

heel welkom. Al had ik wel een paar dagen nodig om te 

wennen.  Eén maal mijn plek gevonden, kwam ik tot de 

conclussie dat ik er heel goed aan had gedaan de stap te 

zetten om een tijdje in de Wonne te gaan wonen. Ik voelde 

me geaccepteerd en voelde me langzaam weer op-

bloeien. De werkzaamheden binnen de Wonne, het aanbieden van een kop koffie en 

iets te eten  aan mensen aan de "deur” gaven me het gevoel dat ik iets te bieden 

had en er mocht zijn voor een ander. Dit alles heeft geresulteerd in het feit dat ik nu 

nog een aantal keren in de week Gastvrouw mag zijn. 

Deze maand in de Wonne heeft me gebracht waar ik wilde zijn en heeft van mij  een 

gelukkig mens gemaakt. 

Lieve mensen van de Wonne, ik ben jullie heel dankbaar dat ik jullie heb mogen 

ontmoeten en door de steun en liefde weer het gevoel heb gegregen het leven weer 

volledig in m'n armen te sluiten. 

Liefs, Alice 

( oud huisgenoot ) 

 
Op pakjesavond werden de pakjes begeleid door een vra-
genspel Kletspot.  
Een van de vragen luidde: Welke Zwarte Piet zou jij graag 
willen zijn? 
Antwoord: Piet Dam!! 

De werkzaamheden 

binnen de Wonne, 

het aanbieden van 

een kop koffie en 

iets te eten  aan 

mensen aan de 

"deur” gaven me 

het gevoel dat ik 

iets te bieden had 

en er mocht zijn 

voor een ander. 
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VANUIT DE HATTELER.  
 
Lieve mensen, het is donderdag. De dag die Arnulf en ik altijd ( voor een groot 

deel ) samen doorbrengen. Dat voelt goed voor ons. Nu ligt er sneeuw en we ge-

nieten van de schitterende witte wereld voor ons. We lezen wat, sorteren de post, 

vullen samen de wekelijkse menulijst in en ik kijk de kledingkast na. Af en toe een 

nieuwe trui is iets waar Arnulf steeds meer oog voor heeft. Leuk is dat. Verder valt 

er altijd wel iets te praten. Vooral herinneringen uit de Wonne-tijd . Zoveel be-

leefd; niet altijd even gemakkelijk, maar toch dankbaar dat we deze weg hebben 

mogen gaan. 

En nu op weg naar ons 40 jarig feest . 

Wat fijn om daar nog bij te kunnen zijn. 

Arnulf hoopt velen van jullie daar te ontmoeten  ( en ik natuurlijk ook ). Tot dan.  

Vrede en alle goeds. 

 
Arnulf (en Ida.) 

Ymke ( nicht van  )  Arnulf 
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2018  in de Wonne Glanerbrug 
 

 

 

 

 

                      

     

 

 

            Dichtelingen  

 

…en bij ons is leven, en dat was ook afgelopen jaar goed te voelen. Soms met veel 

inspanningen door de dagen heen en soms bevlogen door de tijd.  

Om maar direct met de deur in huis te vallen: Annette en ik hebben bewust gekozen 

om met twee vrienden in alle stilte en loomte in the middle of nowhere de dagen 

rondom Oud -en nieuw te vieren. Af en toe keken 

wij elkaar aan: ‘Moeten we nog iets doen?’, maar 

iedereen vond het heerlijk om te niksen en dat was 

genoeg.  

Begin van het jaar is Bennie verhuisd naar een trai-

ningshuis in Hengelo. Een plek om tot meer zelf-

standigheid te groeien. Hij heeft school afgerond en 

is begonnen aan een opleiding. Na 14,5 jaar bij ons 

geleefd te hebben, best wel een grote gebeurtenis. 

Wij hebben dit jaar onze lang geplande ballonvlucht 

boven Enschede gemaakt. Wat was dat mooi in het 

ochtendgloren! We zijn allen een diploma rijker – 

een ballonvaartcertificaat: “dit certificaat getuigt 

van een vlucht in hemelse sferen 

 

 

We hebben weer veel in en om ons huis geklust. Met hulp van vele vrijwillige handen 

bij NLdoet kamers opgeknapt en de kippenren kompleet herstelt. Sindsdien vertoe-

ven er 6 vrolijke kippen. De banden met onze verhuurder zijn aangehaald en we zijn 

ontzettend blij met het door hen verzette werk. De wastafels in huis hangen weer 

aan de muur en niet los in de ruimte en de kranen lekken niet meer! Hiep hiep 

hoerrrrraaaaaa. Door een gift konden wij ook de vloeren van drie kamers met nieuwe 

vloerbedekking aankleden. Bedankt! 

 

De zomer was een zeer turbulente tijd. Peter is verhuisd naar een eigen plek.  

Wij hadden gasten, die zware zorgvragen meebrachten en dat had ook veel impact 

op onze zomerplannen.  Uiteindelijk ben ik alleen met de kinderen op pad geweest en 

bleef Annette thuis. Terwijl Jette, Hidde en ik aan zee sliepen, heeft Annette de na-

velstreng doorgeknipt van een nieuw mensenkind en huisgenoot. Een bijzondere er-

varing en een blijvende herinnering, die verbindt.  
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Tegen de zo- mer aan konden wij ook een 

gast weer uit- zwaaien. Zij ging een nieuw 

begin maken samen met haar, ook bij ons 

geboren, kind- je. Het is fijn om mee te ma-

ken, dat een leven weer ‘op z’n pootjes’ te-

recht komt.  

 Af en toe valt Annette en mij het leven ook 

zwaar in huis. Naast werk buiten de Wonne, 

eigen kinderen en relatie, vraagt het leven in de gemeenschap best veel. Gelukkig 

hebben we een vaste wijkcoach, die ons fantastisch ondersteunt en meedenkt in de 

begeleiding van gasten. En wij zoeken bewust ook momenten van ontspanning op. 

Zo gaan wij nog steeds elke week stijldansen en gunnen we ons een weekend weg. 

  

Het kleine zusje van de Wonne is bijna tiener af: in 2019 wordt de Wonne 

Glanerbrug 20 jaar. Dat is best lang al. Feest zal er zijn, want vieren… daar 

houden we van! Wanneer precies horen jullie nog… we zijn er volop mee 

bezig.  
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Wonne in het kort... 

• 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 in-

spireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en ande-

ren. 

• 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, sorte-

ren 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 er-

varing een beeld van De Wonne kan worden gevormd. 

• De Wonne Enschede viert op 22 april 2019 het 40 jarig bestaan. 

(ontstaan in 1979). 

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

 

Contact en info via:  

enschede@wonne.nl  en www.wonne.nl 

Bank: NL49 INGB 0004142299 

Telefonisch: 053 4318787 

 

 

 

Een aantal foto’s in deze Nieuwsbrief zijn gemaakt door Nadja en Titova, die 
een week bij ons te gast waren. 

mailto:enschede@wonne.nl
http://www.wonne.nl/
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Zeven Jaren de Wonne  
 
Pieken en dalen en zoveel geleerd! 
Wat kan ik anders dan dankbaar zijn voor de hele reis. 
Bergopwaarts met vallen en opstaan soms gehuld in duisternis. 
Bergafwaarts mooie tijden met alle mensen om me heen. 

Gedeelde smart en gedeelde vreugde. 
Het samenwonen geeft zoveel geeft zoveel kleur aan je le-
ven, geeft zoveel steun als je het even niet redt alleen, en 
geef je de kans om te groeien. 

Als een boom met krachtige wortels diep in jezelf en de grond waarop je staat. 
En dan op zomaar een dag ben je klaar om te gaan. 
Met verlangen kijk ik uit naar een meer zelfstandig bestaan. 
Met heel mijn hart zeg ik: 
Dank jullie wel voor mijn Wonne achtbaan, 
Zeven jaren lang. 
 
Ellen Timmerman 

Kringlopers: Willem en Ida 
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Oproep!            

Zoek je een bijzondere manier van leven, ben je een beetje flexibel, kun je goed 
met mensen overweg én heb je idealen van samen delen.. van geld en goed.. dan is 
De Wonne mogelijk iets voor jou. Misschien als vrijwilliger of wie weet, na een 
[uitgebreide] periode van kennismaking en ingroei, als lid van de kerngroep.  
Bel voor informatie en meeleefmogelijkheden 053-4318787 of liever mail naar:     

enschede@wonne.nl, of neem een kijkje op onze website www.wonne.nl 

Franciscus en de ware vreugde; de Wonne en de ware vreugde voor mij 
 
Meer dan dertig jaar geleden leerde ik Franciscus kennen, of beter gezegd leerde ik 
Franciscus door allerlei franciscaanse mensen kennen. En zo kwam ik in 1990 vanuit 
Eindhoven een dag je naar de Wonne. En later ben ik er een paar keer blijven loge-
ren. Niet wetende dat ik in 1993 naar Twente zou verhuizen en er sindsdien vaak op 
bezoek zou komen. 
En toen ook niet vermoedend dat ik hier vanaf februari dit jaar zou wonen. Ja echt! 
 
Dat de Wonne staat voor milieuvriendelijk en hergebruik, dat wist ik van meet af aan. 
En dan moet je soms vinding rijk zijn, net zo vindingrijk als Franciscus in zíjn tijd was. 
Eén manier is aan het eind van de marktdag met de Wonnekar langs een aantal kra-
men gaan, bij handelaren die ons vriendelijk gezind zijn. 
 
Hier maak ik even een uitstapje, naar 8 eeuwen terug in Umbrië. Franciscus was -net 
zoals Jezus- veel onder- weg langs allerlei plekken van 
vreemden en eigen broeders. Dat was niet altijd zo'n 
pretje, ook niet in Italië. Maar Frans wilde zich niet laten ken-
nen. En hij stelde zijn broeder op de proef met de vraag: 
Wat geeft je ware vreugde? Als er allerlei hotemetoten 
bij  onze broederschap komen? Nee hoor! Als de heer paus 
naar ons toe wil komen? Niks daarvan! Wat mij echte vreugde 
geeft is, als we na een lange tocht door de vrieskou 's 
avonds laat in het don- ker aankloppen bij een huis van on-
ze eigen broeders. En als de portier door het luikje in de 
dikke deur roept: Nee hoor, hier komt niemand meer binnen want we slapen allemaal 
allang!!! En als ik in die situatie kan zeggen: "Dank je vriendelijk , broeder portier en 
goede nacht!" Als ik dan niet ontplof van chagrijnigheid: dan is dat ware vreugde, 
perfetta laetitia... 
 
Aan die ware vreugde moest ik denken toen ik voor het eerst met de wonnekar aan 
het eind van de dinsdagmiddag naar de markt reed. Een beetje onwennig, een beetje 
schuw en vooral heel ongemakkelijk want je bedelt in feite de boel bij elkaar. Geluk-
kig heeft de kar aan de voorkant een groot vignet van de Won-
ne, dus dat valt wel op bij de marktlieden. Maar waar moesten 
we zijn? En hoe doe je dat: vragen om wat over gebleven is? 
Moet je maar afwachten of gewoon wachten tot alles op is? 
Bij één marktkraam begon men zelf te roepen: "Hééé, Won-
ne!!! We hebben nog wat voor jullie: paprika's!" Ik kon  niet 
anders dan de mensen hartelijk bedanken, maar wel met dat 
gevoel van de ware vreugde. Want... hoe blij kun je zijn met 
paprika's, 7 zakken vol, als je er hardstikke allergisch voor 
bent... 
 
met een big smile van carla 
die sinds 1 september ook aan haar proefjaar voor de kern-
groep begonnen is.. 

"Hééé, Wonne !!! 

We hebben nog wat 

voor jullie: papri-

ka's!" Ik kon  niet 

anders dan de men-

sen hartelijk bedan-

ken. 

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

Kort, krachtig en kordaat, met enkel haar voornaam, zo is Betty bij ons in de Wonne 
bekend. Meer dan dertig jaar is Betty bij ons actief geweest. Vanuit haar religieus-
zijn, ze is zuster van Julie Postel, heeft zij in het evangelie de 
begeestering voor haar inzet op vele plaatsen gevonden. Bij-
na een leeftijd is zij lid van de congregatie zusters van Julie 
Postel, 60 jaar, en dat mag gevierd worden. Een van de ster-
ke punten van Betty, ze viert graag, ze is er bij als anderen 
feest hebben, ze nodigt uit als zij feest heeft. Zo zijn we met 
een hele groep vanuit de Wonne naar Boxmeer gegaan om op 
20 oktober haar kloosterjubileum en jaar verjaardag, een 
kroonjaar, haar tachtigste, te vieren. De feestelijke dag begon 
met een viering in de kloosterkapel waarin hun pastor Hans Evers op een hele war-
me manier voorging. Bij deze viering mocht ik hem assisteren. Hieronder vindt u 
enkele van de mooie woorden waarmee pastor Hans haar toegesproken heeft. 

Uit de overweging in de jubileumviering van zuster(!) Betty Schutten 

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar 

Dat lied hebben we zojuist gezongen tussen de twee lezingen in... 

U dacht misschien dat dit lied vanwege Betty’s lengte gekozen was, maar toen u het 
evangelie hoorde, zult u wel gesnapt hebben dat dit lied te maken heeft met die 
aandacht voor de “onaanzienlijksten”, of soms zeggen ze ook wel “minsten”.  

De navolging van Jezus heb je eerst gevonden in je inzet in de gezinszorg. Je kwam 
bij mensen van allerlei slag. Ook in sociaal zwakke gezinnen, zoals dat heet. Later 
kreeg je de kans om naar de Wonne te gaan. Daar voelde je je al heel snel als een 
vis in het water. Een veilige plek, een stevig dak, deuren die met liefde worden op-
gezet, een gemeenschap die leeft en gastvrij is. Franciscaanse levenswijze, met een 
stevige soberheid die trouwens niet verhindert dat je het goed hebt met elkaar, 
goed eet en viert als daar reden toe is. In de Wonne komt dat motief van de God die 
voor kleine mensen bereikbaar is, volop terug.  

…... 

Na de viering werd het feest naar goed kloosterlijk gebruik met lekker eten en voor 
de belangstellenden een bezoekje aan het kasteel, voortgezet. Het was voor ons 
heel fijn om erbij te zijn. Het jubileum van Betty is op 11 november ook gevierd in 
de Wonne waarbij Betty haar vrienden en bekenden uit Enschede en omgeving uit-
genodigd heeft. 

De verbondenheid met de Wonne blijft, dat had u al begrepen. Betty is een graag 
geziene gast bij ons in huis waar zij steeds weer op een natuurlijke manier aanwezig 
is. Belangstellend, warm en gemoedelijk. Wij bidden haar toe dat wij nog lang van 
elkaars aanwezigheid mogen genieten. 

 

Maarten Schapendonk o.praem. 

Later kreeg je de 

kans om naar de 

Wonne te gaan. 

Daar voelde je je al 

heel snel als een 

vis in het water. 



 20 

Vredesvlam  

Met een aantal tochtgenoten van St. Frans verbleven we het weekend van 10-11 no-

vember 2018 in De Wonne, een woongemeenschap te Enschede. 

De elfde november is ook de dag waarop honderd jaar geleden de wapens werden 

neergelegd na de eerste wereldoorlog (1914-1918). Het dodental van deze immense 

oorlog is onvoorstelbaar groot. Miljoenen lie-

ten daarbij het leven. Het sluiten van die vre-

de is in de betrokken landen, maar ook in ei-

gen land, uitgebreid gevierd met klokgelui, 

met vieringen, met woorden, met symbolen.! 

Op zaterdag leidde Carla Berbee, tochtgenote 

van St. Frans, en nu wonende in De Wonne, 

als lid van de kerngroep van deze woon- en 

leefgemeenschap, ons rond in het gebouw. Zo 

stonden we ook stil bij de Wereldvredesvlam 

in de Wintertuin, de verbinding (vroeger was 

het gewoon een straatje) tussen het oor-

spronkelijke gebouw van de Wonne en het 

aangebouwde gedeelte waar mensen die op 

een of andere wijze in de verdrukking zijn ge-

komen, tijdelijk mogen wonen. 

Wereldvredevlam 

In Noord Wales zijn op 31 juli 1999 zeven 

vlammen bij elkaar gekomen vanuit vijf conti-

nenten. Vanuit die zeven vlammen is er een 

achtste ontstoken waarvan het licht de wereld 

door gaat. Het is als het ware een reizend 

licht geworden over allerlei grenzen heen. Zo brandt er nu op meerdere plaatsen in 

Nederland de Wereldvredevlam. Allereerst in Den Haag naast de toegangshekken 

van het Vredespaleis. Op een paneel bij het monument lezen we:  

MAY ALL BEINGS FIND PEACE 

In de Wonne staan we bij de Wereldvredevlam die sinds 21 maart 2012 op deze plek 

een goede uitstraling heeft. Hier komen mensen samen van verschillende levensbe-

schouwingen en wereldreligies. Deze plaats is tot universele plek geworden voor het 

ervaren van geloof, hoop en liefde. 

Staande bij de Wereldvredevlam, met op de achtergrond een schilderij van Nelson 

Mandela, de man die in zijn leven tot teken van vrede is geworden voor de hele we-

reld, werden ook wij stil met onze blik op de vlam en met onze gedachten bij dit in-

dringende onderwerp. 

Aan de muur achter de vlam hangt een tekst die betrekking heeft op het verbreiden 

van de vrede over de hele wereld. Het meeste indruk maakte op mij de oefening die 

onderaan vermeld werd. Ik zeg het met eigen woorden.            Ricky Rieter 

Wat me bijbleef is dit: 

          Zie kader rechts boven            

Neem de tijd, ontspan jezelf, 
laat even al het andere los en 
adem langzaam vrede in.... 
en vrede uit..... 
wees erin aanwezig...... 
wórd vrede..... 
  
Herhaal deze oefening meerdere 
keren 
en blaas bij het uitdoen van de 
kaars (in eigen huis), 
de vrede naar de wereld die 
op jouw vredesaandeel wacht. 
 
Zoek dagelijks een moment 
om de vrede in te oefenen, 
geloof in de kracht hiervan 
en de wereld zal veranderen! 
  
Vrede komt niet aangewaaid, 
aan vrede moet gewerkt worden, 
vrede begint in eigen hart en 
steekt het vlammetje in de ander 
aan! 
Word mens van vrede! 
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Kerstrevue in Enschede 

 

Zomaar, midden in de week een telefoontje van de Kleine Willem, een zaal van 

het grote Wilmink theater in de stad, of we met de Wonne zin hadden naar de 

kerstrevue te komen van Laurens ten Dam. Natuurlijk hadden we zin en zo zijn 

we op donderdag 13 december met een groep naar de Kleine Willem geweest. We 

werden goed ontvangen en konden in de nog bijna lege zaal mooie plaatsen kie-

zen. Enkele gingen vooraan zitten, anderen kozen een plaats in 

het midden van de zaal. Nog voor aanvang kwamen er twee 

studentes van de muziekschool aan enkele mensen naar hun 

kerstgedachten vragen. Zij zouden met wat ze te horen kregen 

een lied schrijven. Ook aan het Wonne-tafeltje werd de vraag 

gesteld en als antwoord klonk het dat we aan de Wonne-

herberg dachten, waar wél plaats was voor iedereen. Dit werd door de beide da-

mes opgeschreven. 

Halverwege de revue werd het lied gezongen: 

…... 

André komt nooit meer 

naar huis 

Gelukkig geeft “de Wonne” 

iedereen een thuis. 

…... 

Noa en Sharon, dank je wel voor het mooie lied waarin wij 
genoemd zijn.  

Na een mooie en gezellige avond keerden we huiswaarts met het lied in oren en 
een grote pan groenteragout die tijdens de show is uitgedeeld, weer terug naar 
huis. 

Maarten Schapendonk 

<==Eén strofe uit een lang lied 

 

                    Wilminktheater==> 

Een wandeling door de tijd. 

De rugzak goed gevuld gaan we op weg 

We treffen onderweg elkaar op andere tijden 

Verrassend is het spel dat voor ons ligt 

We wensen elkaar: goede tocht 

en liefde toe die het kan lijden. 

Dick  
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Najaarskapittel FB  

De Franciscaanse Beweging stond vorig jaar in het teken van het zonnelied van St. 

Franciscus. Daarin noemt de jonggestorven Franciscus de dood: zijn zuster. Dood als 

een familielid behorend bij je leven, waarvoor je niet kiest, want onlosmakelijk deel 

van jouw bestaan. Zoals de seizoenen staan voor oprijzen in het voorjaar, blinken in 

de zomer en verzinken in najaar en winter. 

Toch mijden wij onze sterfelijkheid door haar uit ons bewustzijn te bannen en leven 

naar pensioen, alsof ook dat zonder einde is. Plots beseffen we onze eindigheid bij 

verlies van zekerheid over gezondheid, werk, relatie, vriendschap. Wat stelt ons le-

ven voor, als we worden geconfronteerd met ziekte, ongeluk, natuurramp, scheiding 

en dood van dierbaren? Juist eindigheid van alles zou inzicht kunnen geven in hoe wij 

moeten leven, zowel in voor- als tegenspoed. 

Ook ik heb van alles - positief en negatief - fors mijn deel gekregen; ik heb begrepen 

dat wàt jou ook overkomt (toekomt) je dat moet aanvaarden, mogelijk zelfs met 

vreugde, zoals Franciscus deed. Zolang je vitaal bent, ook als tachtigjarige, kun je 

zinvol bestaan door er voor een ander - je naaste - te 

zijn. Wij proberen te leven als een tochtgenoot. De Volks-

krant biedt vanaf septem- ber dit jaar een reeks wekelijkse 

interviews over de zin van ons bestaan in het besef van ein-

digheid. 

Hoe Franciscaans de dood ook bij ons leven hoort, het leven 

zelf is het waard naarmate dienstbaarheid daar deel van uit-

maakt. En juist die dienstbaarheid mochten wij tot onze verbazing en toenemende 

bewondering ervaren tijdens ons Najaarskapittel te Enschede 10/11 november 2018. 

De vanzelfsprekende hartelijke ontvangst voor vluchtelingen, aanwaaiende eters en 

slapers (voor een enkele keer, een paar dagen of langer) door een gemotiveerde klei-

ne kerngroep en helpers wordt daar gecombineerd met professionele contacten van 

aanverwante organisaties en de gemeentelijke Sociale Dienst. Soms onzichtbare 

hulp, achter de schermen van dit unieke ‘bedrijf’ (De Wonne). 

Al tijdens mijn voorbereidend bezoek aan De Wonne kwam ik erachter hoezeer de 

verantwoordelijken op meerdere niveaus  betrokken zijn. Mede-tochtgenote en gast-

vrouw Carla Berbée gaf samen met haar mede-kernlid Maarten (van de Norbertijner 

Orde) ons uitgebreid inzicht in oorsprong, doel en uitvoering. Hulde! 

Laat ik zeggen: goed voorbeeld doet volgen. 

Frans van Overbeek  

 

Juist eindigheid van 

alles zou inzicht 

kunnen geven in 

hoe wij moeten le-

ven, zowel in voor- 

als tegenspoed. 
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Wetens(w)aardigheden en andere zaken... 

• Als je niets doet maak je ook geen fouten. 

• Vrij naar Nelson Mandela: het is geen kunst om niet te vallen, het is 
een kunst om na het vallen weer op te staan. 

• Bar-bier tegenwoordig ook verkrijgbaar bij de herenkapper 

• Goethe zong als kleuter reeds: 
       Deze Faust op deze Faust... 

• Loslopende hondenbezitters: Ik weet niet of dat wel los loopt. 

• Snoep goed is een contradictio in terminis 

• Over paddenstoelen kun je zwammen. 

• Op een kalme zee leer je niet zeilen 
       Als het schip zinkt weet je wie kan zwemmen ( Goethe ) 

• Dit is best wel een dingetje ... 

• Code oranje: Willem en Máxima denken ook mee... 

• Voortdurend zijn we niet meer degene die we waren 
       (Vrij naar filosoof en essayist Coen Simon.) 

• Je kunt beter met elkaar voetballen dan tegen elkaar. 

• Het boeiende van een horizon is dat je hem nooit bereikt 

• Gezonde voeding klinkt biologisch vind je ook niet? 

• Vol verwachting krijgen we hartkloppingen... 

• Wie de waarheidsclaim los laat hoeft de ander niet meer krampachtig 
te bekeren.. 

 
 
 
Verzameld of verzonnen door Dick 
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De Wonne Enschede 

Arnulf-Anke-Ayele-Barzan-Beatriks-Birhat-Carla-Coos-Corrie-

Dick-Dilvar-Ida-Illya-Hayat-Maarten-Magda-Mannes-Matin-

Mandy-Piet-Pieter-Raymond-Ria-Shirien-Willem-Zakir-Zeitoun 

De Wonne Glanerbrug: 

Anja-Annette-Hidde-Jette-Nanou-Miradi-Milav-Darin-
Lara-Christine-Jayson-Selam 

……………………...in vredesnaam…………………………….. 

 

Onderweg naar 40 jaar Wonne 

Het hangt in de lucht. Je proeft het. Je voelt het. De Wonne is op weg naar 

haar 40 jarig bestaan. Dat moet gevierd worden. Vlaggetjes zijn in de maak. 

Het mag gezien, gehoord en beleefd worden. Veertig jaar Wonne, eindelijk vol-

wassen. De Wonne door Arnulf en de zijnen opgericht als een open gastvrij 

huis, in het hart van de stadse samenleving, in een markant historisch gebouw. 

Het draagt geschiedenis met zich mee, het huis ademt geschiedenis. De ge-

denksteen in de gevel bij de voordeur, de glas in lood ramen. De kapel waar 

gebeden en gezon- gen werd en wordt, van toen 

naar nu. Op het rit- me van de dag, op het ritme 

van de week. Een rustpunt voor mensen van bin-

nen en buiten. De bel, de telefoon, de computer, 

signalen uit de we- reld om de Wonne heen. Geen 

tijd om in te dutten. Vragen en noden willen aan-

dacht, oplossingen. Zijn er mogelijkheden? Is er 

voldoende draag- kracht? De boterhammen en 

kopjes koffie aan de deur. Een eindeloze slinger door de jaren heen. De borden 

met warm eten, de kopjes soep, de gesprekken. De gasten vanaf het begin tot 

nu toe, groot en klein, oud en jong. Er zijn, op adem komen, de toekomst weer 

onder ogen durven zien. De oude “vaste”groep heeft  in het leven van alledag 

plaats gemaakt  voor nieuwe kerngroep leden. Dat is wennen. Nieuwe mensen, 

nieuwe regels. Wennen voor ons allemaal, voor de gasten, voor de vrijwilligers. 

Zoeken, afstemmen, met een enorme inzet om de gastvrijheid in en om het 

huis te waarborgen. Met geduld en wijsheid, met enthousiasme. Kijkend in de 

spiegel van 40 jaar Wonne grijpen oud en nieuw  in elkaar, steunend op aloude 

fundamenten. Een teken in de tijd. 

Lies 

( één van onze vele vrijwilligers ) 

De oude “vaste”groep 

heeft  in het leven van 

alledag plaats ge-

maakt  voor nieuwe 

kerngroepleden. Dat is 

wennen.  
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     Het zevenvoudig pad van Franciscus: 

Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysteri 

en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft. 

 

Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters 

en ik draag ze zoals ikzelf gedragen zou willen worden. 

 

In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg. 

Vrede wens ik vriend en vijand. 

 

Niets en niemand eigen ik mij toe; 

ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken. 

 

Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf; 

zo geef ik gehoor aan mijn roeping. 

 

Belangeloos ga ik om met de mensen, 

in ieder groet ik het licht. 

 

In vreugde leef ik dit leven, 

om mijn lippen zomaar een glimlach 

     Hein Stufkens   

komen en gaan 

 

een huis van komen 

en van gaan 

komen 

daar waar je uiteindelijk 

jezelf kunt vinden 

 

komen en gaan 

soms met verdriet vertrekken 

en vreugde tegelijk 

gevoelens 

van komen en gaan 

 

een nieuw gezicht  

op de werkelijkheid 

kan komen 

en kan gaan 

uiteindelijk blijft  

wat over is 

voldoende 

 Dick 

7  1-tjes 
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Eén jaar in de Wonne 

Nu, na één jaar actief te zijn in de Wonne is het een mooi moment 
om terug te kijken op dat jaar. Er is veel gebeurd, afscheid nemen 
van huis en haard en een beetje van mijn geboorte (provincie)
grond en verhuisd naar het oosten van het land. Het is geen verhuis geweest in 
één keer. Verschillende keren heb ik in voorbereiding op de stap de Wonne voor 
kortere of langere tijd bezocht. Tweemaal voor één maand. Het thuiskomen is zo al 
begonnen voor ik vanuit Emmaus-Langeweg naar hier kwam.  

Op 7 januari begon het grote avontuur. Van bewoner en medewerker van Emmaus 
naar bewoner en kerngroeplid van de Wonne. Met een zekere regelmaat heb ik, 
zeker in die eerste maanden, vanuit twee standpunten alles bekeken, waar was ik 
mee vertrouwd, wat was nieuw of vroeg een nieuwe invalshoek van mijn waarne-
mingen. Eén van de belangrijkste dingen die voor mij nieuw waren, was het bezin-
nende, beschouwende, het gebedsleven in de Wonne.  

Graag maak ik hier van de gelegenheid gebruik om daar iets van te vertellen. 

Vanuit het norbertijnse religieuze leven, eerst in de abdij van Tongerlo en later in 
de abdij van ’t Park was ik vertrouwd met het gemeen-
schappelijke koorgebed, het was een bedding voor het le-
ven in de abdijgemeen- schap. ’s Morgens, ’s middags 
en ’s avonds komt de ge- meenschap samen om in het 
koor van de kerk te bidden. En dan maak ik even een 
sprongetje naar de Franse taal. Het koor in de kerk is in 
het Frans la choeur, en met een woordspeling, gestoeld op 
de uitspraak van het Frans wordt gezegd dat in het koor 
(la choeur) het hart (la coeur) van de gemeenschap 
klopt, daar is, met andere woorden de hartslag te voelen 
van de kloostergemeen- schap. Een klein stukje kerk. 
Dat koorgebed werd door mijn novicenmeester, Ivo 
Cleiren graag vergeleken met een ijsberg. Van een ijsberg zien we één tiende ge-
deelte. De rest is onderwater. Zo is het ook met het gebed. Er is gemeenschappe-
lijk gebed en persoonlijk gebed. Het persoonlijke gebed is onzichtbaar aanwezig en 
draagt het gemeenschappelijke, dat voor iedereen te zien en te volgen is.  

Na het abdijleven ben ik buiten de abdij gaan wonen en gaan werken in parochies, 
daar is een gemeenschappelijk en persoonlijk gebedsleven als het ware met het 
werk verbonden. Het een draagt en versterkt het ander.  

Na het parochiële leven ben ik een aantal jaren verbonden geweest aan Emmaus-
Langeweg. Daar was geen gemeenschappelijk gebedsleven. Er was daar niets ge-
regeld aan bezinning en introspectie. Zelfs over de grote bezieler en inspirator van 
de grote wereldwijde Emmaus man: abbé Pierre (1912-2007) werd gesproken in 
termen van filosofisch gedachtengoed. Het evangelie dat hem inspireerde en zijn 
leidraad was bij al wat hij ondernam, werd niet genoemd. Ik ervoer dat als een ge-
mis. In die jaren heb ik een eigen ritme, begonnen op de pastorieën van Hoeven 
en Oudenbosch, verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Elke ochtend, bij het op-
staan en elke avond vóór het gaan slapen zijn mijn gebedsmomenten geworden. 
Zo kon ik het dagelijks voor mij zelf garanderen. Deze momenten zijn er elke dag 
en ik hoefde er geen vast uur op te zetten. Dit ritme nam ik mee naar Enschede. 
En daar werd mijn leven weer verrijkt met gemeenschappelijke momenten van be-
zinning en gebed. Drie momenten per dag zijn er. In de vroege morgen, vóór de 
gemeenschappelijke dag aanvangt is er een stille meditatie in onze kapel. Onge-
veer een half uur, of wat langer of wat korter. Ieder komt en gaat op de eigen tijd. 

 In de namiddag, als de afwas van de lunch achter de rug is, is er in de Wintertuin, 
waar de Vredesvlam brandt, een kort middaggebed. We bidden en mediteren dan 
rond één van de 150 psalmen.  

Op 7 januari begon 

het grote avontuur. 

Van bewoner en 

medewerker van 

Emmaus naar be-

woner en kern-

groeplid van de 

Wonne.  
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En in de vooravond, ook weer na de afwas, is er een moment dat we in de kapel 
van het oude klooster onze gemeenschappelijke dag afsluiten. Vaak met het 
evangelie van de dag dat op het altaar ligt als middelpunt. Er is stilte, er is gele-
genheid om in gebed onze vreugde, ons verdriet en onze zorgen te delen. Elke 
zondagochtend is er een viering in onze Grote Meditatieruimte. Hier komen we 
samen rond de lezingen van de zondag. Het inspireert 
mij zeer zeker. Het draagt mijn leven, het draagt 
ons leven als kerngroep. En omgekeerd wordt ons ge-
zamenlijk gebedsleven weer gedragen door onze in-
zet in huis. Het huis dat gebaseerd is op de idealen 
van Franciscus van Assisi, er zijn voor anderen en zelf de minste willen zijn. Met 
vallen en opstaan. Dat mag gelukkig. Werken en bidden dus, of zoals Benedictus 
dat voor zijn gemeenschappen, ruim 700 jaar vóór Franciscus ora et labora 
noemde. Vanuit de augustijns norbertijnse inspiratie voor de zorg voor liturgie 
en apostolaat komen er in de Wonne dus drie grote stromingen van het christe-
lijke religieuze leven samen. Een hele rijkdom om die hier samen met elkaar als 
kerngroep en mensen die bij ons aansluiten te mogen beleven. 

Vaak gaat het als vanzelf, waarbij ik van mijn novicenmeester heb geleerd dat in 
dit geval vanzelfsprekend niet vanzelfsprekend is maar van God sprekend. En 
dat geeft een grote steun en het maakt het mogelijk anderen tot steun te kun-
nen zijn. Ook als het even misschien wat minder is, als het wat moeilijk gaat. 
Dan mag ik mij bedenken dat er ondanks het wat mindere toch op mij gerekend 
wordt. Dat is ook gemeenschap, de gemeenschap waar ik deel van uitmaak 
heeft het recht mij te zien, in het gebed, aan tafel en in huis. En daar hoop ik 
ook mijn mede kerngroepleden te ontmoeten net als onze huisgenoten, onze 
vrijwilligers, onze gasten en iedereen die de Wonne weet te vinden voor een bo-
terham, wat warm eten en een plaats om af en toe de nacht door te brengen. 

Het eerste jaar heeft mij veel gebracht, veel heb ik gekregen, mogen ontvan-
gen, veel gelegenheid gehad om te geven. Ik hoop dat ik jullie daarin niet te-
leurgesteld heb. Vol vertrouwen kijk ik vooruit, 2019 in. Het jaar waarin de 
Wonne veertig jaar bestaat. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. De 
Wonne heeft potentie, kracht, laten we samen die kracht gestalte geven. 

Maarten Schapendonk o.praem. 

laten we samen die 
kracht gestalte ge-
ven. 

Week van het gebed voor eenheid—kapel Wonne 
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