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SAMEN doen,  

SAMEN leven en 

SAMEN delen  

40 jaar Wonne = Wonne 4.0 



 2 

Welkom in het 40e Wonne-jaar ! 
Van de (scheidende) voorzitter…                                                         
Afgelopen oktober was het 3 jaar geleden dat we de zogenaamde transitie zijn 
begonnen, het markeerde een kantelpunt met betrekking tot het Wonne-
beleid. 

Het was een turbulente periode waarin we stevige maatregelen moesten ne-
men. Alle huisgenoten werd dringend gevraagd een overeenkomst te tekenen. 
Was een mondelinge overeenkomst tot dat moment uitgangspunt van beleid, 
de tijdgeest dwong ons min of meer tot formalisering van de relatie met onze 
huisgenoten. We hebben veel steun ondervonden van de Raad van Advies en 
met name van Cor Wesseling en Peter Lucassen die in deze periode ook de rol 
van vrijwilliger hebben aangenomen.  
 
Door het terugtreden van Coos uit de kerngroep wordt de kerngroep momen-
teel gevormd door Corrie Maarten en Carla. Coos zal de kerngroep blijven on-
dersteunen door een aantal deeltaken op zich te nemen. Het Wonne project 
wordt door velen gedragen. We zijn dankbaar voor de ondersteuning van vrij-
willigers, huisgenoten, donoren (Anbi), en de gaven van geld en goed van zo-
velen, zonder deze bijdrage zouden de kernleden en de buitenleden niet kun-
nen functioneren. Kortom zou  de Wonne niet bestaan. 
Ons 40 jarig jubileum is ook niet geruisloos voorbij gegaan We kunnen terug-
kijken op een bijzondere dag. In deze nieuwsbrief meer daarover.  
 
Ik zal begin 2020 de voorzittershamer overdragen aan Carla. Na 33 jaar be-
trokkenheid op de Wonne waarvan globaal 25-jarig als voorzitter zal mijn rol 
ingrijpend veranderen. Voorlopig blijf ik als gewoon bestuurslid op afstand 
betrokken.  Onze zustergemeenschap in Glanerbrug vierde onlangs haar 20 
jarig bestaan. De Wonne Almelo vierde begin van de zomer haar 25-jarig be-
staan. Een kort verslag van deze feestelijkheden vindt u in deze nieuwsbrief.  
 
Bijzondere momenten waren de vieringen waarin de kernleden hun engage-
ment ten opzichte van de Wonne uitspraken.  
 
Dick Smeijers ( voorzitter én buitenlid ) 
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Wonne gaat digitaal of te wel: die giet 
taol 
 

Want 40 jaar Wonne is ook Wonne 4.0 
We blijven: natuurvriendelijk — milieusparend —        
weinig papier gebruikend.  
Daarom onze volgende nieuwsbrief vooral via de         
digitale snelweg 
 
Wil je  onze nieuwsbrief blijven ontvangen???? 
Dan meteen: stuur je maladres naar: 
enschede@wonne.nl 

Voorpagina: Het Wonnedoek, 
zie ook blz 5 

Redactie nieuwsbrief: carla 

Na 40 jaar een nieuw logo: 

Handen die geven en handen die ontvangen in alle 7 kleuren 

van de regenboog. 

Het gebouw is herkenbaar, maar niet de muren zijn belangrijk 

maar de mensen. 

Franciscus met zijn Tau teken vormt nog steeds de basis. 

De zon, mag ons begeleiden. 

 Oe  

Dick Smeijers      
voorzitter en bui-

tenlid 
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Het mag wel eens gezegd ! 

Na 33 jaar Wonne, waarvan 23 jaar intern en 25 jaar als voorzitter, 
zal ik per 1 januari 2020 terugtreden in de schaduw van  van dit 
mooie project. Ik ben uit beeld maar niet onzichtbaar, ik zal voorlo-
pig nog als vraagbaak dienstdoen. Ik zal worden opgevolgd door 
Carla Berbée, lid van de huidig kerngroep. 

Wat mag gezegd?  

De wonne bestaat reeds 40 jaar, jaarlijks zijn er 1000 tijdelijke 
overnachtingen voor daklozen Worden er jaarlijks 3600 kopjes 
koffie aan de deur geschonken aan zogenaamde koffie klanten, 
ook worden er jaarlijks ongeveer 1700 warme maaltijden aan de 
deur verstrekt voor deze doelgroep. 

Bij een gemiddelde bezetting van 20 gasten, die anders in een an-
dere opvang zouden moeten verblijven bespaart de wonne aan ge-
meenschapsgeld zo'n kleine €600000. In de afgelopen 40 jaar 
heeft de Wonne naar schatting aan 800 personen een passende 
plek in de maatschappij terug kunnen geven.  

Als scheidend voorzitter neem ik de vrijheid om deze feiten die wij 
zelden of nooit afficheren nu eens te noemen. Ik spreek hierbij ook 
de wens uit dat woongemeenschap de Wonne Enschede ook in de 
komende 40 jaar zijn functie zal mogen uitoefenen, en mag blijven 
hopen op de steun van zovelen.  

Bij 40 jaar Wonne in de tuin (oud) kerngroep leden onder elkaar: 

(v.l.n.r) Corrie, Arnulf, Francine, Ida , Betty 



 5 

het Wonne doek           

toegelicht: zie voorblad 

Het tauteken van Franciscus staat cen-

traal. Daarboven het Wonne embleem 

en eronder allerlei natuurtaferelen 

3x links:  

- Franciscus werkzaam in ons midden 

- De koffie staat dampend klaar 

- Mensen die bij elkaar geborgen zijn 

3x rechts: 

- De schepping met zuster zon 

- Alles gekregen: de overvloed uitge-
stald. 

- De Wonne-kar op de markt 

En als je goed kijkt:                                
een lieve heersbeestje van Ida, een 
afrikaans sandaaltje van Marleen en 
muzieknoten van Ellen. 

In prima samenwerking gemaakt door:      

José, Lies, Ellen, Corrie en Carla 

Met dank aan 

de familie 

Nijhuis die als 

met elkaar 

fantastisch de 

catering voor 

ons hele feest 

verzorgd heb-

ben! 

een nieuw etiket  

met dank aan Björn 
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Een regenboog laat zich zien, wanneer zon en regen sa-
menspannen. Zo gaan ook geluk en verdriet samen, het 
komt en het gaat. 

Op de dag dat Carla toetrad tot de kerngroep, nam Anke 
afscheid van haar unit. Bij het 40 jarig jubileum is het te-
rugkijken én vooruitkijken. 

Voor mij zit in het afscheid nemen, het nieuwe geboren 
worden verscholen. Goed afscheid nemen is dan een zege-
ning en 'n hopen en verwachten en een uitzien naar het 
nieuwe! 

In die fase bevindt de Wonne zich, zo ervaar ik dat tenmin-
ste. In het vele wat er in mensenlevens gebeurt mag ik 
deelgenoot zijn, maar altijd met de hoop en verwachting 
dat wat gebeurt aan verdriet, niet het laatste woord heeft. 

De verwachtingsvolle toekomst zien, soms misschien wel 
midden in de ellende. 

Het licht en het donker. 

Het wit en het zwart. 

Het midden, zoals de waarheid in het midden ligt. 

Altijd doet het een beetje pijn als mensen vertrekken, of ze 
goed vertrekken of niet . Maar in  die pijn zit het leven, als 
het ten volle geleefd wordt. Als een mens die het liefst in 
harmonie leeft, weet ik nu, dat het echte leven zich bevindt 
op de snijvlakken van leven en dood. De Wonne heeft mij 
vooral veel leven gegeven. Ik wil een dank je wel zeggen 
aan alle mensen die de Wonne, op welke manier dan ook, 
een warm hart toedragen en ook mij gedragen hebben. 

Heel graag ga ik met Carla en 
Maarten de nieuwe toekomst te-
gemoet. 

Zalig Kerstfeest   

en een hoopvol 2020  

Corrie 
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Elke keer hetze;lde, altijd anders 
Veel van wat er in zo’n jaar gebeurt, is elke keer hetzelfde, er melden 
zich kandidaat bewoners, er worden mensen uitgenodigd voor gesprek, er 
komen nieuwe bewoners en deze bewoners verblijven een tijd bij ons en 
gaan dan weer verder op de weg van hun leven. En elke keer zijn dit an-
dere mensen. Dat maakt dat elke keer hetzelfde ook weer elke keer an-
ders is, elke keer nieuw.  
In februari mocht ik toetreden tot de kerngroep. Mijn proefjaar zat erop. 
Deze stap is meer dan een formaliteit. Het is een stap die mijn persoon 
overstijgt, het is een gemeenschapsgebeuren en dan vraagt dat om een 
gemeenschappelijk moment en dat moment was er op 10 februari dit 
jaar, in de zondagse viering. Daar heb ik mijn betrokkenheid bij de Won-
ne uitgesproken. Een Twentse goastok in de hand. De stok die vanaf dit 
moment symbool mag staan voor de kerngroep.  
 
Enkele gebeurtenissen van dit jaar springen er natuurlijk uit. Het overlij-
den van Magda, waar u op een andere plek in deze nieuwsbrief over kunt 
lezen. In de korte tijd dat ik in de Wonne ben, heb ik Magda leren kennen 
als een baken van kennis en inzet. Een vrouw die bij ons deed wat ze zei 
en zei wat ze deed en dat ook in anderen waardeerde. Een hele mooie 
gebeurtenis was ook de oogstdankviering in Hengevelde. Carla en ik zijn 
op 6 oktober naar de viering geweest. Een viering waarin ook de commu-
nicantjes van het komend jaar zich voorstelden. Daar zagen we een le-
vendige gemeenschap die zich inzet voor de mens naast zich. De Wonne 
is blij en dankbaar dat we daar van mogen delen en op onze beurt ook 
uitdelen. Vanuit de kerngroep hebben we afscheid genomen van Anke. Zij 
was de eerste van de Wonne waar ik contact mee heb gehad toen ik hier 
op bezoek kwam. Met Anke ben ik in gesprek gebleven en dat heeft gere-
sulteerd in mijn verhuis naar Enschede. Nu nam Anke afscheid van de 
Wonne, een gemis voor de Wonne, een gemis voor mij.  
 
Naast deze gebeurtenissen zijn er de vele kleine momenten die ogen-
schijnlijk niet zo belangrijk zijn en het desondanks toch zijn. Een gezellig 
moment aan tafel of onder de veranda, een creatieve kok die met weinig 
middelen iets fantastisch op tafel zet. Een belletje aan de deur, iemand 
die aan ons heeft gedacht, waarna er een traktatie op tafel gezet wordt.   
Het gewone dat, goed beschouwd bijzonder wordt. 
Wat mij veel goed blijft doen is de spiritualiteit van Franciscus die ons 
werk blijft dragen. De gemeenschappelijke momentjes van bezinning en 
gebed die we samen hebben, in de middag rond de vredesvlam in de win-
tertuin, in de avond in de oude, voormalige kloosterkapel. 
 
De spiritualiteit van Franciscus sluit over het algemeen goed aan 
bij onze tijd. Het besef dat we als mens klein zijn en niet zo nodig 
voorop hoeven te staan blijft belangrijk. ‘Ik’ op mijzelf, dat werkt 
niet, ‘ik’ heb mensen naast mij nodig. ‘Ik’ kan maar zijn omdat ‘wij’ 
zijn. Daar kunnen we nu aan toevoegen: ‘ik’ kan maar zijn in een 
omgeving er ook mag en moet zijn. Een omgeving waar het goed 
toeven is, een klimaat dat aangenaam is, voor mens, dier en plant. 
En dan is er nog een hele weg te gaan. 
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‘Ik’ op mijzelf, dat werkt 
niet, ‘ik’ heb mensen 
naast mij nodig.  
‘Ik’ kan maar zijn omdat 
‘wij’ zijn.   

10 februari : 

Maarten spreekt zijn engage-

ment aan de Wonne uit en 

Corrie hernieuwd  haar  ver-

binding. Ieder met de goastok 

in de hand. 

Die weg willen we in de Wonne 

graag voortzetten. En op die weg 

nodigen wij graag mensen uit die 

met de kerngroep de Wonnege-

meenschap willen dragen. Wij 

zoeken idealisten die zichzelf wat 

weg kunnen cijferen, die zelf een 

stapje terug zetten om anderen 

een stapje vooruit te laten zet-

ten. Mensen die zich gedragen 

weten door een groter geheel, 

door anderen, en vandaaruit ook 

door dè Ander. Zo kunnen wij 

een gemeenschap zijn, waar we 

elkaar versterken, waar we pro-

beren het beste in ieder van ons 

naar boven te laten komen. Zoals 

Franciscus dat altijd heeft erva-

ren, geleefd en verkondigd. Ik 

ben ervan overtuigd dat de Won-

ne een prachtige uitdaging is om, 

ook al is het op een kleine schaal, 

iets groots neer te zetten. In 

2020 gaan we daar mee door! 

Wie wil er mee doen? 

Een hartelijke groet vanuit En-

schede 

fr. Maarten Schapendonk 

o.praem. 
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Arnulf geeft zijn zegen aan de 

nieuwe kerngroep 
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EEN STIP AAN DE HORIZON!  

In al die jaren dat ik nu ibij de Wonne ben betrokken heb ik een 

lange stoet van mensen zien komen en gaan. Er is vaak gespro-

ken over de idealen en de bezieling die de drijfveren zijn om nu al 

meer dan 40 jaar dit bijzondere dorpje in de grote stad draaiende 

te houden ! 

In de afgelopen drie jaar is er een belangrijke omwenteling inge-

zet onder de noemer Transitie. Uitgangspunten en afspraken en 

procedures werden opnieuw “gewogen” en er is in samenspraak 

met iedere bewoner een koers uitgezet.  

Gesprekken waren soms lastig en riepen dikwijls heftige emotie's 

op, maar uiteindelijk is er voor iedere bewoner een hernieuwd 

“contract” opgemaakt met daarin een stip op de horizon als oriën-

tatie punt voor een volgende stap op eigen kracht buiten de Won-

ne. Een enkeling kon de ingezette verandering niet accepteren en 

heeft de Wonne op eigen initiatief, soms met stille trom en vol 

verwijt, verlaten . Dat deed aan meerdere kanten pijn en riep veel 

vragen op bij zowel bewoners als kerngroepleden: moet dat zo ? 

Is dit nog wel des Wonnes ? Worden we nu toch nog sluipender 

wijs een soort hulpverleningsinstelling met regels en protocollen ? 

Roerige tijden met zowel nieuwe verbondenheid als onoverbrugba-

re verschillen…… En toch was het nodig ! 

Nu, na 3 jaar zie ik 

de inspiratie en de 

kracht van het SA-

MEN doen, SAMEN leven en SAMEN delen langzaam weer terug 

komen in de Wonne. In het besef dat er wederom een storm is 

doorstaan, niet de eerste en zeer waarschijnlijk ook niet de laatste 

zijn er lessen getrokken uit het verleden, en is er zicht op een be-

tere toekomst.  Een rustplek, schuilplaats in een roerige wereld, 

een dorpje dat dapper stand houdt in een opdringerige en veelei-

sende grote stad !Blijf kritisch, houdt koers en blijf zoeken en ge-

loven in de inspiratie die de Wonne, in voor en tegenspoed  al ja-

ren, voor velen heeft betekend. vrede en al het goede,   

Peter Lucassen, lid van de Raad van Advies 

Blijf kritisch, houdt koers en blijf zoeken en ge-

loven in de inspiratie die de Wonne voor velen 

heeft betekend. 
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Dragen en gedragen worden  
Engagement van Carla         op 6 oktober 2019 
“Carla, beloof je getrouw te zullen zijn aan alle regels die in 
verband met het lidmaatschap door de vereniging Woonge-
meenschap de Wonne  aan jou zijn of worden opgelegd? 
Wil je de mensen die aan jouw zorg worden toevertrouwd 
(collega’s, bewoners, vrijwilligers) dragen, zoals jezelf gedra-
gen zou willen worden? 
Wil je dit doen in de geest van Franciscus en Clara en geïn-
spireerd door de weg van Jezus van Nazareth?” 

Met een bevestiging op deze vragen ben ik zondag 6 oktober, tij-
dens het Franciscusfeest in Twente officieel opgenomen in de kern-
groep van de Wonne in Enschede. Mijn proefjaar is ten einde. Nu is 
het ’echt’. 
Een hele meditatiezaal vol mensen was hiervan getuige: vbf-
broeder/zusters, Wonnemensen, franciscaanse mensen uit Twente, 
familie, 9 oud-kerngroep leden en 5 medecollega’s (ook uit Alme-
lo). Voor mij ligt dit engagement helemaal in de lijn van de verbin-
tenis die ik in het kader van de Vereniging van Broeder Frans (vbf) 
op dezelfde plek uitgesproken heb 21 jaar hiervoor. Ik had toen 
niet kunnen dromen dat ik nog eens in de Wonne zou leven. En hoe 
alle bagage uit mijn levensrugzak zó van pas komt. Langzamer-
hand ben ik het gaan beleven als een bestemming: hiernaartoe  
heeft Gods hand me geleid. Het motto uit Franciscus’ Vermaning 18 
mag me ook nu blijven geleiden: ‘Gelukkig de mens die een ander 
draagt zoals hij zelf gedragen zou willen worden als hij in eenzelfde 
toestand zou verkeren. Gelukkig de mens die al het goede terug-
geeft aan de Heer.” 
Na mijn ja-woord werd ik begroet en omhelst door alle collega’s en 
oud-kerngroep leden. Aan het eind van de viering heb  ik met mijn 
twee Enschedese collega’s Corrie en Maarten, om de zegen ge-
vraagd van Arnulf, op-
richter en pionier van 
het Wonneconcept. Zo is 
de cirkel rond, de spiraal 
mag verder groeien. Ik 
heb ‘ja’ gezegd: in ver-
wondering en grote 
dankbaarheid. Ook heb 
ik de aanwezigen om 
hun steun gevraagd. En 
dat geldt in feite voor 
alle mensen betrokken 
op de Wonne. Mag ik 
ook op jou rekenen?             
carla 
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Een rijk en intensief jaar ligt achter 
ons. Het was een warm geheel, on-
danks dat er veel werk verzet 
moest worden. We hebben de 
kracht van onze woongemeenschap 
mogen voelen en de zinvolheid van 
het onderdak bieden.  
Een groot deel van het jaar hadden 
wij een zeer jonge groep vrouwen 
met ons wonen (tussen de 18 en 
23 jaar), twee met kind. Het jaar 
eindigt ook voor hen hoopvol. Allen 

hebben zij een huis gekregen en vertrekken binnenkort. Zij zetten 
een spannende eerst stap naar een zelfstandig leven. De jongste 
van hen hebben we na 3 jaar bij ons net uitgezwaaid en dat voelt 
in zekere mate ook als een afscheid zoals wij die kennen als moe-
ders die hun kinderen zien uitvliegen. Wij hopen dat het jullie allen 
goed moge gaan.  

We zijn ontzettend geraakt door alle goede woorden en lieve kaar-
ten die ons bereikten rondom het 20 jarig bestaan van de Wonne 
Glanerbrug. Rondom de organisatie van ons feest zijn we heel blij 
geweest met de sponsoring van de locale AH en de inzet van vrij-
willigers van “Meedoen Glanerbrug”. Het was feest, echt feest! 

Tijdens de dankviering hebben wij kaarsen aangestoken voor men-
sen die wij op dit moment van vieren misten, mensen die met ons 
of het huis verbonden waren. De kaarsen stonden ook voor de 
veelkleurigheid van de gemeenschap die ons omringt en draagt. De 
Wonne alléén en op zichzelf staand, is ondenkbaar. Mooi om te zien 
hoe de kaarsen tegen het eind van 
de viering in elkaar overvloeiden, de 
kleuren mengden zich en er ontston-
den verbindingen die er eerst niet 
waren. Een mooi symbool voor hoe 
wij ons als Wonne ervaren in het le-
ven met tijdelijke gasten. Iedereen 
brengt zijn geheel eigen kleur mee 
en we lichten samen op.  

 

 

Wonne Glanerbrug 
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Wij waren dit jaar ook weer aanwezig op de Beursvloer Enschede. 
Wat een bijzonder evenement. Er zijn een aantal mooie matches 
geweest die voor ons concreet betekenen, dat wij hulp in huis kre-
gen aangeboden door twee bedrijven, dat wij van twee heerlijke 
workshops samen met onze vrijwilligers konden genieten. Heel blij 
zijn we vooral ook dat er ondersteuning komt voor het vernieuwen 
van onze grote poort, een klus die we alleen nooit zouden kunnen 
klaren. We hebben met onze 
outfit ook nog een prijs ge-
wonnen voor de meest crea-
tieve deelnemer van de 
Beursvloer! 

Er zijn natuurlijk nog veel 
meer dingen te vertellen en 
vreugdevolle herinneringen 
te delen. Als U meer wilt le-
zen, kunt U ook een kijkje 
nemen op onze website. We 
hebben onze website ver-
nieuwd en verbetert en doen 
ons best om steeds actueel 
te laten zien wat ons bezig 
houdt en wat er zoal speelt.  

Hartelijke groeten Annette, 
Anja, Jette en Hidde 

https://
w.wonneglanerbrug.nl 

De Wonne Glanerbrug: 

Anja-Annette-Hidde-
Jette-Nanou-Miradi--
Darin-Lara-Christine-
Jayson-Selam 
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WONNE LADDER KLIMT VAN 2019 NAAR 2020 
Januari 
7 : eerste bewonersvergadering in 2019 begint goed. Maarten 
maakt zijn proefjaar als kerngroeplid vol en daarvoor bakt Piet 
een cake  
18 : nieuwjaarbegroeting voor vrijwilligers en bewoners 
25 : Gebedsweek van de eenheid: mensen van verschillende 
christelijke kerken komen naar het  koorgebed in de kapel; na af-
loop is er koffie en discussie in de woonkamer 
21 : Vic van Dijk loopt als raadslid van D’66 stage aan de deur . 
Februari 
10 : Maarten spreekt zijn engagement uit aan de Wonne tijdens 
een speciale viering. Daarmee wordt hij een trendsetter. Corrie 
herbevestigt haar verbondenheid aan de Wonne. 
13 : Liza ontwerpt voor ons een nieuw logo, van postpapier tot 
een nieuwe vlag; het wordt gepresenteerd op ons jubileum. 
Pieter verhuist in enkele stappen naar een eigen flat. 
 
Maart 
19 : Presentdag: het fietsenhok wordt opgeschoond en de tuin, ‘s 
Avonds komen jonge dames van Alifa en geven alle deuren bene-
den een frisse beurt. Mohammed (als enige man) en Biatriks hel-
pen ijverig mee. 
21 : afscheid van Abdi, Hayat met Zakir. Ze gaan naar Ter Apel 
om  hun asielprocedure op te starten. 
22: 1e Coventry gebed met delegaties uit Enschede , Deventer en 
Dülmen (D) dat op dezelfde dag gebombardeerd is als Enschede 
(zie blz 20 ). 
26: Einde van een tijdperk: de laatste  wijngistflessen van Arnulf 
worden van hun inhoud (wijn? azijn? gif?) ontdaan en schoonge-
maakt. Maar ze blijven te zien in de eetzaal! 
Tineke koopt via internet een sappan om allerlei marktophaal te 
kunnen verwerken, Coos en Maarten leven zich heeeeelemaal uit. 
Bjórn regelt bij de horeca geschikte flessen. En…. hij laat een pas-
send etiket ontwerpen: Gewonnen in de Wonne 
 
April 
Het Wonne doek nadert zijn voltooiing  in goede 
samenwerking van 5, nee 6, neeee 7 vrouwen: 
José, Ellen, Lies, Corrie, Carla,  Marleen en Ida 
22 :  2e paasdag 40 jaar Wonne Enschede.  
Het begon met allerlei logeés vooraf, extra drukke 
Pasen. Zelfs Dick en Ida kwamen een nachtje lo-
geren! Viering in de Grote Kerk en daarna ontvangst in Wintertuin 
en tuin. Vele oude bekenden van ver en van dichtbij. Bezoekers, 
donateurs, oud bewoners, onze vaste koffieklanten:  allemaal 
welkom! 
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Einde van een tijdperk: 

De gistwijnflessen van 

Arnulf geleegd 

Feest in de Wonne,     
in de kerk, 

In huis en ook in 
de keuken 
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Werkbezoek van de vormelin-

gen uit Haaksbergen. 

Plezier voor het hele huis. 
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Mei 
18 : 25 jaar Wonne Almelo. Dat wordt gevierd met een forummid-
dag over de kracht van gemeenschap; en op 13 juli een knalfeest . 
20 : Ria verlaat de Wonne en de winkel H2 na 7 jaar.  
25 : werkbezoek van de groep M25 (gevorderde vormelingen) uit 
Haaksbergen: sapmaken, bezoek aan de Markt, bloemschikken, 
voetballen met de kinderen, friet eten; en veel te laat naar huis! 
31 mei en 1 juni: Werkbezoek van Maarten, Carla en Corrie aan 
3x Emmausgemeenschap en de Hoogstraatgemeen-
schap in Brabant en Limburg. 
Juni 
3  : Attentie van de Larinkstichting voor elke bewo-
ner: een envelop mét inhoud. 
13 : Bezoek van de raadsfractie CDA 
Een pittig gesprek in de bewonersvergadering op de 
maandagavond: verhoging van de bewonersbijdrage: 
dat is nog nooit vertoond!!! 
Barzan en Mohammed halen een records aan warm-eters aan de 
deur: 13 mensen in een half uur. 
28 : Vrijwilligersuitje naar Roombeek én voor ieder een ‘dank je 
wel’- bon: 40 Wonne-euro  voor de winkel. 
Juli 
6 : Magda overlijdt na een heel kort ziekbed  in het hospice  
Het is zo heet op de markt dat er niets te halen valt; ook niet om 
17 u…de Wonne-kar blijft leeg. 
De linnenkast wordt opnieuw ingericht. Enkele vondsten: Martijn 
treft er een flesje aan tegen veerluis en 30 nieuwe vaatdoekjes. 
11 : Marleen vertrekt weer naar  Uganda na een verblijf van 3 
maanden. Ze heeft het Wonne jubileum meegemaakt en met 
vriendin Eva een ronde gemaakt lang familie, donateurs voor haar 
kinderproject en bij zusters die ‘haar’ school destijds opgericht 
hebben in Uganda 
20 : Afscheid van Zeitoun met Mohammed, Biatriks, Matin en 
Mandy. 
Augustus 
10 : Corrie rooit aardappels in de tuin; het blijkt een heel maaltje 
krieltjes. Mmmmm 
15 : Suikerfeest bij de moslims. Een mevrouw komt een hele 
lamsbout afgeven aan de deur. Illya en Barzan weten er op zondag 
een compleet buffet van de maken. 
19 : Tom, Tineke, Piet en Nancy met Lorenzo verhuizen ieder naar 
een eigen plek en nemen afscheid met een filmavond met mr Bean 
en hapjes-om-voor-elkaar-te-maken. 
27:  Studentenintroductie: van Saxion  100 pizza’s gekregen, ge-
bracht achter op de fiets gebonden. 
De zonnebloemen staan te pronken in de tuin. 
29 : Barzan heeft eeeeiiiindelijk zijn verblijfsstatus gekregen. 
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Overdaad  in Hengevelde: 

Op het altaar en in de kerk bij-

een gebracht o.l.v .Ria Rouwe-

ler. 

En ‘s maandags naar Enschede 

gebracht: uitgestald op de 

Wonne onder de veranda 

Kruimel kan er van genieten. 

Het Wonne-Feestteam  op  het Franciscus-

feest: Björn, Jeroen, Ellen, Hillie en Cliff 

Willen jullie nog pizza..?! 
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September  WONNELADDER 2019 2020  -vervolg- 
2 : Coos vertelt bij de bewonersvergadering dat hij niet meer terug 
komt in de kerngroep. Hij wil weer op zichzelf gaan wonen.  
De verhoging van de bewonersbijdrage van 20 € per maand is in-
gegaan per 1 september . 
7 : Present komt de kloosterzolder opruimen; 1 hele aanhanger 
oud ijzer kan weg. 
25 : bezoek op zomaar een zondagmiddag: vrienden,  kinderen, 
moeders, kleinkinderen , tante en neefjes. ‘t Werd heel gezellig on-
der de veranda. 
24 : Bezoek van 30 duitse dames die in hun dorp Rosendahl actief 
zijn binnen de diaconie, mensen bezoeken of helpen bij de Kleider-
kammer (=kledingbank). Een gesprek over diaconie in het Twents 
en Duits. Vincent speelt in de wintertuin gezellige meezingers. 
27 :  Verhuizing van Shirien en Barzan met Dilwar en Birhat. De 
Wonne is weer zonder kinderstemmen. Maar Barzan komt graag 
terug als vrijwilligers 3 ochtenden in de week. Dan komt Birhat ge-
woon mee en zit aan de keukentafel met een boterham vol hagel-
slag alsof hij nooit weg geweest is. 
Oktober 
6 : Franciscusfeest voor heel Twente; ’s middags spreekt Carla 
haar engagement uit. Het hele huis verkeert in feeststemming. 
7 : de parochie van Hengevelde verwent ons zeer overdadig; voor 
het 26 ste jaar. 
10-13: binnen  de Wonne wordt een kloosterweekend vanuit de 
Franciscaanse Beweging gehouden met 10 deelnemers vanuit heel 
Nederland. 
19 : Raymond heeft zaterdagse keukenpoetsbeurt; zijn dochter 
Guusje komt mee, en helpt zomaar voor de lol. 
14 : Het Gilde geeft als attentie aan bewoners en vrijwilligers een 
stadswandeling door de het centrum: Wilminkplein, Markt, Noor-
derhagen, Stadhuis en Jacobuskerk. 
19: oud-kerngroeplid  Francine wordt vandaag 90 (!) jaar. Corrie 
en Maarten gaan naar haar feestje in het klooster te Etten Leur.  
20 : een spontane actie van het kookteam: gourmetavond. En 
Mannes vindt het geweldig om te aardappeltjes bakken. 
23: stadsdeelwethouden Erenberg komt lunchen en laat zich uitge-
breid informeren op locatie. We hebben 4 weken geturfd en geteld: 
in totaal 420 keer is koffie met brood verstrekt aan de deur; 150 
warme maaltijden uitgedeeld in de avond. 
November 
Rond Allerzielen hangen we het herdenkingskruisje van Magda op 
in de kapel. 
6 : op de klussendag van Present zijn 3 kamers in de nieuwbouw 
gesausd (zo nieuw zijn ze dus niet meer…) 
9 : 20 jaar Wonne Glanerbrug: een indrukwekkende viering (zie blz 
12/13) 
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WONNELADDER KLIMT VAN 2019 NAAR 2020 –eind- 
13: Algemene Ledenvergadering en Raad van Advies. We kijken 
vooruit naar nieuwe ontwikkelingen, de band tussen Enschede en 
Glanerbrug. En constateren tevreden dat de transitie voltooid is. 
21: Werkbezoek aan een nieuwe buurman op de Noorderhagen: 
Zekere Basis, werkend met jongeren met een moeizame start. 
December 
5 : Sint verpakt dit jaar zijn kadootjes in milieubewust en budget-
neutraal pakpapier (=krant) 
8 : Afscheid van Illya 
12 : Anke neemt afscheid als kerngroeplid van de Wonne 
De eerste kunstkerstboom komt binnen. Het blijft spannend: naar 
de winkel voor de verkoop óf komt ‘ie in de woonkamer. In de vol-
gende Nieuwsbrief leest u de uitslag! 
14: Verzuchting van Corrie: “er komen steeds meer kerststallen 
binnen voor in de winkel. Er zit alleen steeds geen kindje bij ?!! “ 
En weer een nieuw Wonne-record: van op de markt gekregen drui-
ven word 45 liter sap gemaakt 
19: we verstrooien de as van Magda in Usselo in bijzijn van haar 2 
zussen, bewoners en vrijwilligers. 
24: onverwacht overlijdt René Erinkveld, oud-bewoner en -over 
lange jaren- vrijwilliger die ons fotoboeken nalaat van 40 jaar Won-
ne. Daar heeft hij samen aan gewerkt met Gerrit Smelt. 
30 : we besluiten dit jaar met een feestje: de jongerengroep M25 
uit Haaksbergen komt koken voor ons en de mensen aan de deur. 
Eerst extra geld ingezameld, dan een plan voor menu  en daarna 

ook nog de uitvoering. We genie-
ten: van het eten én van elkaar!! 

René Erinkveld,  

Met dank voor zijn fo-
toboek 
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Dag lieve allemaal, 

 

Ik ben Jeroen en verblijf sinds september 2019 in de Wonne. 

Door diverse gebeurtenissen, mijn eigen toedoen, en beproevingen 

op sociaal en medisch gebied, heb ik hier {in de Wonne} een plekje 

mogen krijgen. 

Mijn eerste weken was zoeken naar mezelf en proberen aan te slui-

ten in het Wonne leven. 

Het eerste is dagelijks werk, nog steeds. 

Het 2e, aansluiten in de Wonne gaat best wel goed. 

Het huis, de mensen, vrijwilligers, mede bewoners en talloze gas-

ten hebben mij waanzinnig opgevangen. 

Ik realiseerde me bij het lezen van de Wonne nieuwsbrieven en 

kerst brieven dat velen ons, mij zijn voorgegaan. 

De basis van veel, misschien wel alles, dus ook de Wonne, is opge-

bracht door mensen die ik niet ken. 

Dus dank zij dat verleden, heb ik een beetje meer heden. 

O.a. dit gegeven en het gevoel dat het me geeft, geeft me hoop en 

zin in de Kerst 2019. 

Daarnaast wens ik een ieder  

een goed, gezond, en vredig 2020 toe.  
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Coventry gebed in de Wonne Enschede 
Op vrijdag 22 maart 2019 hadden zich ruim 30 mensen ver-
zameld in de Wintertuin van de Wonne. Onder hen wethou-
der Jurgen van Houdt, delegaties uit Dülmen en Ahaus, le-
den van diverse kerkgemeenschappen in en rond Enschede 
en een cameraploeg van 1Twente die dit alles registreerde. 
Men kwam bijeen om de start mee te maken van een weke-
lijks Coventrygebed in de Wonne.  
Op 15 november 1940 werd de middeleeuwse kathedraal 
van het Engelse Coventry door een Duits bombardement volledige ver-
woest. Waar publiek en politiek in Engeland opriepen tot wraak en vergel-
ding, maande de domdeken van Coventry juist tot vergeving en verzoe-
ning. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden in Coventry ideeën ontwikkeld om na 
de oorlog tot verzoening met door de geallieer-
de luchtmacht verwoeste Duitse steden te kun-
nen komen. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
door verschillende getroffen kerken in de bij de 
oorlog betrokken landen een netwerk opge-
bouwd van plekken waar elke vrijdagmiddag 
een zgn. Coventrygebed wordt gebeden met als terugkerende bede: 
“Vader, vergeef”. Hen èn ons, “want àllen hebben gezondigd”. 
 
Rotterdam, Nijmegen en Den Haag Bezuidenhout zijn al snel tot dit netwerk toe-
getreden. Pas eigenlijk de laatste jaar komt er ook in Nederland ruimte voor het 
herdenken van de vele burgerslachtoffers die iook bij geallieerde bombardemen-
ten zijn gevallen. Dat was tot voor kort onmogelijk, omdat je dan met een be-
schuldigende vinger naar de geallieerden, naar onze bevrijders zou wijzen. Maar 
vanuit het gedachtegoed van Coventry is daar wèl ruimte voor. En daarom sluiten 
zich de laatste tijd steeds meer destijds getroffen Nederlandse steden bij het Co-
ventrynetwerk aan. Enschede was afgelopen voorjaar nummer 15. De stad is tij-
dens de oorlog meerdere malen gebombardeerd waarbij met name het zuidelijke 
binnensingel-gebied is getroffen: Veldkamp, de vroegere volksbuurten Krim en 
Sebastopol en het Hogeland. Zowel qua naam als qua liggen herinnert de Boule-
vard 1945 aan het grote bombardement dat Enschede trof op 22 maart 1945, tien 
dagen vóór de bevrijding van de stad. Op diezelfde dag werden ook steden in 
West-Münsterland zwaar gebombardeerd: Dülmen zelfs voor 98% weggevaagd. 
Een Britse officieer die enkele dagen later de stad bezocht legde zelf de relatie 
met Coventry. Vandaar dat delegaties uit Ahaus en Dülmen bij ons Coventrygebed 
aanwezig waren, dat we voorafgaand aan dit eerste gebed door het getroffen ge-
bied hebben gelopen en dat aansluitend een delegatie vanuit Enschede naar Dül-
men afreisde om daar een bijdrage te leveren aan het Coventry-gebed dat dáár 
gehouden werd. 
 
Elke vrijdag vindt het Coventrygebed plaats van 13.15— 13.30 uur 
in de Wintertuin. Een korte, laagdrempelige, oecumenische viering mid-
den op de dag, middenin de week, middenin de stad. Na afloop staat voor 
de deelnemers koffie en thee klaar en wordt nog wat nagesproken. Er zijn 
zeven mensen vanuit de Wonne, de RK parochie en de Protestantse ge-
meente die bij toerbeurt een korte liturgie voorbereiden.  
 
Jan Schaake 

 

Vader vergeef! 

Want allen hebben  

gezondigd. 
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Afscheid van Magda 

Magda Dekkers heeft 16 jaar in de Wonne gewoond en zij had zo haar ei-

gen plek, haar eigen taken en was in al haar dienstbaarheid nadrukkelijk 

aanwezig. Sinds Arnulf op de Hatteler woonde ging zij elke zondagochtend 

naar hem toe om samen naar de mis op tv te kijken. De laatste winter 

ging dat steeds moeizamer. Ook was Magda steeds minder beneden tot 

23 u of ‘s morgens vanaf 6 u. Uiteindelijk bleef ze vooral op haar kamer 

en gaf ze toe dat ze ziek was. Begin juli werd ze toch in het ziekenhuis 

opgenomen. Al na enkele dagen ging ze naar het hospice. Daar is ze heel 

rustig op  zaterdagmorgen 6 juli overleden 

Door Corrie en Marleen is ze verzorgd. In het rouwcentrum heeft Arnulf in 

alle rust bij haar kunnen zijn. Naar het crematorium is ze, op haar eigen 

wens, begeleid door Corrie, Willem en Betty. 

‘s Avonds op 9 juli hebben we in een grote kring van bewoners en vrijwil-

ligers stil gestaan bij haar en bij haar leven in de Wonne. We zaten rond-

om tastbare dingen  uit Magda’s leven: haar kopje, bril, radio en eeuwige 

krant. Met verhalen, anekdotes en stilte  kwam Magda  weer tot leven. Na 

afloop hebben we de bloemen naar buiten gebracht en bij het Mariagrotje 

– in- aanbouw gezet. Ten slotte was er voor iedereen appeltaart en koffie. 

Op zondag 21 juli hebben we in onze zondagsviering gebeden voor Mag-

da, uit dankbaarheid en ook voor het mysterie dat zij vaak was. Het kruis-

je met haar naam, zoals ze geschreven staat in Gods hand, hebben we 

nadien naar de kapel gebracht. Daar blijft het voor ons  een zichtbare her-

innering aan haar toewijding, inzet  en trouw; vaak ongezien maar met 

eeuwigheidswaarde.  

Vlak voor Kerst hebben we haar as in Us-

selo verstrooid samen met 2 van haar 

zussen 
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……….…..heel voornaam…………….. 

De Wonne Enschede 

Arnulf-Anke-Ayele-Ben-Björn-Carla-Cliff-Coos-

Corrie-Dick-Hillie-Ida-Jan-Jeroen-Maarten-

Martin-Mannes-Raymond-Tim-Willem 

Primeurs…. 

Met minder bewoners in huis is er soms geen gast-

heer/vrouw; dan gaat er een plaat op de deur. 

Ook een primeur, maar niet zo’n leuke…. 

Onze vaste nachtjesgasten (maar dan voor meer 

dan 1): Betty en Aartine,  

1e crowd funding voor een tweede sappan! Sterk 

staaltje van Bjórn 

 Tineke voert in de 8 uur- jacht bij de Jumbo, naar 

artikelen aan de datum: het (duo)record  staat 

op naam van Maarten en Carla: voor 50 € aan 

gratis vlees. 
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Wat zou de Wonne zijn zonder ….    Vrijwilligers 

In huis, aan de deur 

In de keuken 

In de winkels 

In de sorteer 

Achter de schermen 

Met hoofd, met handen…..en allemaal: met hun hart! 

Els Desley Janny Carla José Jeannette Marjolein Karin Sheila 

Sylvia Yvonne Mirjam Céline Gerrit Peter Nick Ilona Wilma 

‘boeken’-Willem                                                              

Willem-Karel Gerrit Daniël Kamla Alice Margriet Ellen Laury 

Ameli Michel Aalco Tom Lies Lennert Martijn Jos Vincent René 

Peter Cor Wil Joop  
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• De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in Almelo (zelfst.), Ensche-

de 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 pro-

bleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en een plek zijn voor ge-

bed en bezinning. 

• Veel vrijwilligers (+/- 40) ondersteunen het dagelijks werk: koken, sorteren van 

binnengebrachte goederen voor de winkels, gastvrouw/heer zijn, klussen in hus 

en tuin, etc. 

• Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur een dagopening als werkverdeling. 

• De Wonne is een erkende leer– en stageplek voor ROC opleidingen tot niveau II. 

• Elke vrijdag vindt het Coventrygebed plaats van 13.15 - 13.30 uur in de Win-

tertuin.      Een korte, oecumenische viering  met na afloop koffie, thee en ge-

sprek 

• Geïnteresseerden kunnen enkele dagen meeleven om uit eigen ervaring een 

beeld van De Wonne te kunmen vormden 

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

    Contact 

Email:  enschede@wonne.nl                          

Website: www.wonne.nl 

Bank:  NL49 INGB 0004142299 

Telefoon:  053 4318787 

Kerngroepleden:  

Carla Berbée, Maarten Schapendonk, Corrie Stadthouders 

Wonne Enschede 

in het kort 

mailto:enschede@wonne.nl
http://www.wonne.nl/
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Wonne ‘verrassingsmenu’:   
- ‘s morgens:  
geen kok want niemand wil vandaag  koken. 
- Lunchtijd:  
Vincent bromt ”Dit is te gek” en begint aan 
een alternatieve boerenkoolstamppot…. 
- Om 17.30 u gaat de telefoon:  
bij Saxion staat een volledig italiaans buffet 
warm klaar met lasagna, gnocci, spagetti. 
Zo maar af te halen.  Daar kunnen we nog 
wel 3 dagen van eten 

Opvoedkundig gesprek: 
Maarten praat met Mohammed (15j. afkomstig uit 
Irak) en zijn moeder Zeitoun over ouderlijke verant-
woordelijkheid: “Bij jullie in huis is jouw mama de 
man in huis….” 

Dank je wel sap: voor alle markstlieden en winkeliers die 

ons een warm hart en lekkere waren toedragen. Sap van ei-

gen produkten 
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