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Voorwoord 

Dat 2020 zo’n bijzonder jaar zou worden, had niemand kunnen bevroeden. Dat geldt ook voor het leven 

op de Wonne. Al hebben we in huis vaak tegen elkaar gezegd: “hier ben je niet alleen, het huis is groot 

genoeg en we hebben ook nog een tuin, in hartje stad…” We zijn steeds meer op elkaar aangewezen als 

bewoners. Geen logés of nachtgasten meer, geen bezoek, maar enkele vrijwilligers per dag. Ook in het 

stadscentrum is het ongekend stil, na alle uren vol nachtlawaai van het uitgaanspubliek. Het  stelt ons 

wel scherper de vraag: wat kunnen we, wat willen we echt? Hoe kunnen we  juist in deze situatie de 

waarden vormgeven van gastvrijheid, meeleven met anderen, ruimte voor bezinning? Als kerngroep 

werken we achter de schermen er hard aan om de Wonne toekomstbestendig te maken. We werken 

aan regelingen voor bewoners, we hebben geregeld overleg met externe hulpverleners en we zijn bezig 

om onze financiën beter te organiseren. Daarnaast blijven we onze vrijwilligers motiveren en blijven we 

sponsoren werven. Dit jaar zijn we ook begonnen met het actief werven van kerngroepleden Want: 

niets is meer vanzelfsprekend!  

Terugblikkend in 1 woord: DANK—DANKBAAR— DANKBAARHEID. En dat doet ons ondanks alles      

VOL VERTROUWEN 2021 binnen stappen. En hopelijk U met ons!! 

INHOUD 

Bijdrage van Dick Smeijers als terugtredend voorzitter; mijmeringen van kerngroepleden Corrie, Maarten 

en Carla — Wonne Enschede; terugblik van Anja en Annette — Wonne Glanerbrug. Daartussen: DANK 

DANK DANK aan onze vele weldoeners. 

U kunt de groet lezen van oud-bewoners als Arnulf, Anke en Coos. 

Met de Wonne ladder klimmen we van januari tot december door 2020. 

Verder: over Willem,  Vincent, Rutger, Feesten, Corona, Vieringen, een verhaal in kerstsfeer van Fons. 

Wat is de Wonne zonder vrijwilligers!!!?  Onze vacature voor nieuwe kerngroeplid . 

Bewoners en vertrekkers bij name gekend en genoemd. 

  Nieuwsbrief nr. 40 2020 

Enschede         WONNE       Glanerbrug 

VOL VERTROUWEN 
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1 januari is vaak een kantelpunt, zo ook voor mij. 

Na globaal 25 jaar voorzitterschap, op 1-1-2020 het stokje overgedragen aan Carla. 

Maar uit het oog betekent niet uit het hart, als bestuurslid kan ik nog een bijdrage leveren, en een 
aantal kleine taken loopt voorlopig nog door. 

Afstand zonder het gevoel van betrokkenheid kwijt te raken. 

Waar ik vurig op hoop dat er binnenkort versterking van de kerngroep wordt gerealiseerd. 

Ook is financiële ondersteuning meer dan ooit nodig om door deze fase heen te komen. 

We moeten de blik op de toekomst richten en hopen en bidden dat er voldoende draagvlak  gevonden 
wordt om dit mooie project ook voor de komende reeks van jaren mogelijk te maken. 

Ik wens iedereen alle goeds voor 2021! 

Dick Smeijers 

 

   

Beste lieve vrienden van De Wonne 

 

Buiten tijdens de verjaardagsbalkonvisite van Arnulf in april:  

Dick met Ida, die nog altijd de financiën bijhoudt 
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Van Maarten 

Vooruitkijkend duurt één jaar één jaar,  

terugkijkend vliegt het dan voorbij.  

Sneller dan verwacht komt het onderwerp van onze jaarlijkse nieuwsbrief op 
de agenda van de teamvergadering. Welke artikeltjes komen erin, wie vragen 
we om wat te schrijven en krijgen we het allemaal rond vóór het eind van het 
jaar, zodat we de nieuwsbrief kunnen versturen met het verminderde portota-
rief erop. 
 
Alles komt snel, zo lijkt het. Tempus fugit, staat op veel antieke klokken, de 
tijd vliegt. In februari komen elk jaar de eerste verzuchtingen dat het al febru-
ari is, al bijna carnaval, veertigdagentijd en dan is het zo Pasen. Enkele jaren 
terug hoorde ik op tv bij een van de commerciële zenders al in het vroege 
voorjaar dat er kaarten te reserveren waren voor een zomeractiviteit. Carnaval 
is nog niet voorbij of de paaseieren liggen al in de winkel, de chocolade paashazen lopen ons voor de 
voeten. En zo gaat het verder, in augustus de pepernoten in de supermarkten en eind augustus worden 
hele delen van tuincentra omgebouwd tot kerstshows. Of eindejaarsshow, want Kerst verwijst voor som-
migen teveel naar het religieuze en dat voelt voor sommigen lastig.  
 
Ergens bij stilstaan, even bij verwijlen, kan bijna niet meer, na Pasen, de weken tot en met Pinksteren, 
als het de tijd is om paaseieren te snoepen, zijn ze er niet meer, behoudens enkele winkels die voor half 
geld hun voorraad in de verkoop gooien.  
 
Ik heb de indruk dat we zelf de tijd laten vliegen. Leef rustig, leef meer bij de dag. Elke dag heeft ge-
noeg aan zichzelf. Gisteren is voorbij, morgen is er nog niet, wat er is, is vandaag. Uiteraard weet ik dat 
mijn ‘vandaag’ bepaald wordt door wat ik ‘gisteren’ heb gedaan, of niet, 
dat mijn ‘morgen’ bepaald zal worden door wat ik ‘gisteren’ en ‘vandaag’ heb gedaan of nagelaten. 
Maar toch, kijk niet teveel naar wat kan komen, of naar wat geweest is, beleef het heden. En, hoop ik 
van harte, geniet van dat heden. 
 
Dan ben ik weer terug bij het einde van het jaar, dat voor de deur staat. Sinterklaas is weer terug naar 
Spanje, de kerstboom is in huis geplaatst, in vele huiskamers vergezeld door een kerststalletje waar we 
vertederd naar kunnen kijken. Alhoewel, realiseren we ons wel dat we ons romantisch vergapen aan een 
jong stel met een pasgeboren kind waar geen plaats voor was. Zij zijn op zich zelf teruggeworpen. Mis-
schien wel zoals wij in dit jaar van corona en een land op slot. Geen uitbundig samenzang rond kerst-
boom en kalkoen, geen familiebezoek bij ouders of grootouders, we blijven thuis, gelaten, protesterend, 
overtuigd van het nut, of dit helemaal niet inziend. Er is en blijft veel onduidelijkheid. In de Wonne zijn 
we bevoorrecht, we hebben een woongroep van een vijftien tal mensen, er is altijd iemand om mee te 
praten, een spelletje te doen, Rummikub bijvoorbeeld. We proberen Kerstmis te zien als een uitdaging 
om te genieten van de dingen die we in onze nabijheid hebben en om te beseffen hoe belangrijk de ge-
wone dagdagelijkse persoonlijke contacten zijn. Want eenzaamheid in eigen huis, met huisgenoten is 
anders dan eenzaamheid in eigen huis als je alleen bent. Dan is het goed dat er telefoon, whatsapp, zoom 
en teamviewer zijn. 
 
In het afgelopen jaar zijn er weer heel wat veranderingen geweest in onze woongemeenschap. We heb-

ben van diverse bewoners afscheid genomen en van Coos Lomulder, een aantal jaren als kerngroeplid 

actief geweest. Zo’n verandering is ingrijpend. Het betekent niet alleen afscheid van een collega het be-

tekent ook dat een huisgenoot waar ik vertrouwd mee was, weg gaat. Gelukkig was het geen echt af-

scheid, Coos kwam op maandag voor ons koken. Totdat, u raadt het al, corona roet in het eten strooide. 

In de woongroep gingen mensen een nieuwe weg op en er kwamen mensen bij. Steeds verandert er op 

zo’n moment van wisselingen in de groep heel wat. Gelukkig is er ook zicht op een nieuw kerngroeplid. 

Met al deze veranderingen zien we dat de Wonne een levende en levendige organisatie is en daarin  
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voel ik mij als een vis in het water. Onderling met de kerngroep komen we goed overeen, niet alleen op 
de werkvloer, ook als huisgenoten kunnen we het goed vinden met elkaar.  
Vooruitkijkend duurt één jaar, één jaar, terugkijkend vliegt het dan voorbij. Hoe zal het volgend jaar 
zijn? Vol vertrouwen gaan we ook in 2021 aan de 
slag. 
 
Voor u allen een belofte vol 2021 
fr. Maarten Schapendonk o.praem. 

 

Onze weldoeners: 
 u deelt met ons, wij delen met elkaar  
 

Ook het afgelopen jaar hebben wij van diverse kanten veel steun gekregen, een opsomming 
loopt altijd het gevaar dat we iemand overslaan en dat is niet de bedoeling. Op de markten in 
Enschede, op dinsdag en zaterdag krijgen we veel groenten en fruit, vis en bloemen. Een 
aantal winkeliers bedenkt ons met wat aan het eind van de werkdag over is. 
 
Aan de deur wordt heel wat afgegeven voor onze tweedehands winkels, kleding, boeken, 
tijdschriften, kleine huishoudelijke apparaten, keukenspullen en nog heel wat meer. 
 
Daarnaast zijn er veel mensen en instanties die ons met een gift steunen zoals 
kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten en parochies. Hierdoor weten en voelen wij ons 
gesteund. Zeker in dit jaar, waar we de zeilen bij moeten zetten, is jullie steun voor ons van 
groot belang. En als wij zeggen ‘ons’ dan bedoelen wij op de eerste plaats hen die bij de 
Wonne een plaats krijgen en tijd om aan zichzelf te werken, hen die bij ons aan de deur komen 
om te eten. En hen die bij ons naar de winkel komen om tegen een schappelijke prijs iets te 
kunnen kopen. 
 
Met uw hulp blijft dit mogelijk, u deelt met ons, wij delen met elkaar en de mensen die een 
beroep op ons doen. Mogen wij op u blijven rekenen? 
 
de kerngroep van de Wonne Enschede  de kerngroep van de Wonne Glanerbrug 
Carla Berbée,       Annette Kerver 
Corrie Stadthouders      Anja Thönelt 
Maarten Schapendonk o.praem. 
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Van Corrie 

Van oud naar nieuw 2020 vol ver trouwen 

Lieve mensen, 
 
De lichtjes zijn al vroeg deze decembermaand. 
Een kerstboompje op mijn kamer!  
Volgende week wordt de boom beneden opgetuigd door een gulle geefster, 
de boom komt uit haar eigen tuin. 
Zij wil ‘m dan ook graag voor ons optuigen ná de 4e advent staat ie dan. 
Ook komen er al rollades en kerstbroden binnen.....wij hebben altijd ge-
noeg. 
 
Dat dat niet voor iedereen zo is, dat weten we maar al te goed! 
En dan hebben we het alleen nog maar over voeding..... 
Aan liefde en aandacht tekort komen is pas echte armoede. 
Wat blijft het dan bijzonder om in ons huis mensen samen te zien komen,  
die elkaar goed mogen doen....... 
samen kokkerellen om voor de hele bups pizza:s te bakken....dat is dubbel genieten. 
 
Er komen engelen binnen..... 
een nieuwe bewoner neemt voor iedereen een heus boekwerk mee waarin teksten 
en gedichten staan voor de hele maand december, iedere dag! 
Gemaakt voor de ouderen in de verpleeghuizen, om hun dagen beter door te kunnen komen. 
 
Mijn langstlevende tante van 88 jaar is deze week overleden en ligt opgebaard. 
Een generatie waarin ik in dankbaarheid mocht opgroeien. Ten einde! 
 
Zoals ook mijn "oude" Wonne waarin ik mocht groeien en die ik langzaamaan achter mij laat.... 
Maar ik mag doorgroeien naar een Wonne die anders, opener, probeert, in alle kwetsbaarheid en zake-
lijkheid, recht te doen aan wat de Wonne nu nodig heeft. 
Al zijn dat ook pijnlijke zaken! 
 

 Niemand heeft ooit beweerd dat groeien pijnloos kan! 
 
 En in alle voorzichtigheid waarmee we onze weg gaan als   
kerngroep, met de nodige hulp daarbij, 
kan ik zeggen: 2021 ga ik met het volste vertrouwen tege-
moet! 
 
 Mag ik dit u ook van harte toewensen! 
 
  Lieve groet, Corrie 
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Van Carla:  

Wonne leven: leven met sterretjes 

Het leven in, op of bij de Wonne: intensief en afwisselend, als in een 
snelkookpan. 
Soms voel ik me daardoor verzwolgen. 
Maar op momenten van rust, even samen mijmeren, ‘s morgens vroeg 
in alle rust aan de ontbijttafel met Mannes: dan schieten de sterretjes 
omhoog die maken dat het leven hier zo de moeite waard is.  
 
 Eén dag niet gezwaaid = een dag niet geleefd 
Om klokslag 7.50 u klinkt er elke werkdag geronk aan de straatkant van 
de ontbijttafel: De mannen van de gemeentereiniging houden 
‘werkoverleg’ terwijl de veegwagens op stoom komen. Om 8.00 u stipt 
klinkt er brommergeknetter: de veegploeg gaat met de bladblazer op 
pad. Dan komt ónze ’bladblaasman’ langs het raam en zwaait met een brede lach. En wij? Vanachter de 
hete koffie en boterham zwaaien we uitbundig terug. Mannes krijgt een brede grijns op zijn gezicht. Deze 
dag kan niet meer stuk. 

 
Coronatijd = spelletjestijd 
Sinds in maart de wereld om ons heen dramatisch veranderde heb-
ben we vaker in huis tegen elkaar gezegd: gelukkig hebben we een 
groot huis, gelukkig hebben wíj niet zo last van corona!! 
In mijn normale ritme ben ik door mijn andere baan, buitenshuis 
het werk voor de parochies van Zuidoost Twente, vaak meteen na 
het avondeten al de deur uit. Corona heeft daar een dikke streep 
door gehaald. Ineens had ik zeeën van tijd. Dus…. vroeg Hillie: je 
bent al weer thuis… zullen we een spelletje doen? Rummikub. 
Dat hebben we geweten! Sindsdien wordt er (bijna) elke avond na 
het avondgebed nog een uur (of íets langer) gespeeld; met twee, 
vaak met drie en soms met vier. De een is fanatiek, de ander vooral 
voor de lol. Soms heb je geluk en soms heeft een ander pech. 
 

 
Nachtgasten: veel geven en soms ook ontvangen 

Zo lang ik de Wonne ken kunnen er 3 mensen die op straat leven een nacht komen slapen; onze 
‘nachtgasten’. Als kerngroeplid laat je ieder ‘s avond binnen en bij het ontbijt verzorg je hen ook. Met 
koffie en brood, maar ook een praatje, een luisterend oor of wat reservekleding. In de loop der jaren zijn 
een aantal mannen een soort stamgast geworden. Corona heeft deze vorm van gastvrijheid in huis ge-
blokkeerd. Te veel risico voor de woongroep. Maar daarmee zijn deze bekenden niet uit het oog. 
Zo maakt meneer B. regelmatig een praatje op straat en vraagt hoe het gaat in huis. Pasgeleden liepen 
we elkaar tegen het lijf bij de koffieautomaat in de Spar. ‘Mevrouw Carla, lust jij ook koffie? Zal ik jou 
trakteren?” En zo kreeg ik een hele bijzonder koffie: gul gegeven van het weinige dat hij heeft; samen 
schuilend tegen de regen en de kou maar met sterretjes in de ogen en in het hart. 
 
Ik wens dat deze sterrenschijn onze weg in 2021 mag verlichten! 
Carla 
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Op de drempel van het nieuwe jaar; 
een terugblik van De Wonne Glaner-
brug 

Wat opvalt aan het afgelopen jaar zijn de grote tegenstellingen:  

• Leven in gemeenschap - complete lockdown 

• Papieren corveelijsten – digitale werkvergaderingen en studie-uren 

•  niet gewonnen bij een grote sponsoractie – ongelooflijk veel lieve 

aandacht en donaties ontvangen 

• gasten die hun leven weer oppakken en waar zelfs een kindje wordt geboren – groot aantal aanvragen van mensen in 

nood 

Het was vooral ook een jaar om steeds weer te zoeken hoe vol te houden en de moed niet te laten zakken, zich niet te laten 

verleiden tot cynisme. Fijn om hierin elkaar te vinden en samen met de kinderen en huisgenoten een gemeenschap te vor-

men. Daarin voelde het huis heel sterk dit jaar.  

In de eerste golf van corona hebben alle 4 gasten van ons tegelijkertijd een eigen stekkie gevonden en zijn vertrokken. Dat op 

zich is al uitzonderlijk, meestal komen en gaan mensen geleidelijk. Daarop volgde 1 maand zonder ook maar één aanvraag. 

We denken dat dat vooral te maken had met corona en de (digitale)  beschikbaarheid van hulpdiensten. Na die maand en de 

tijdelijke versoepelingen van de lockdown, stroomden de aanvragen binnen. Zo hebben we ook nu wij deze brief schrijven 

weer 4 gasten in huis. Het mooie is dat er steeds een andere sfeer in huis ‘hangt’ , afhankelijk van wie er zijn. Zo levendig het 

kan zijn met twee jochies van 5 en een baby, zo ontspannen zijn de avonden met koffiedrinken en bijkletsen op dit moment. 

Wij beperken ons ook in de buitencontacten en misschien mede daardoor groeit de huisgemeenschap naar elkaar toe. Eén 

huishouden krijgt een nieuwe betekenis in deze dagen. Mooi ook hoe bijzondere talenten tot een grote meerwaarde in huis 

worden. Zo is er K. de bloemendame, die ook mooie tuinboeketten en kerstbakjes tovert en is H. bezig met een verrassend 

project… in de volgende nieuwsbrief meer hierover.  

Net voor wij op reis gingen naar Annettes dochter in Mexico, drong zich met toenemende intensiteit het woord op, dat het 

hele jaar zou overschaduwen: corona. Terwijl de berichten uit Nederland ronduit verontrustend waren, konden wij nog wel 

genieten van een fantastisch mooi land en een warm weerzien met Anneke. Het is voor ons ook steeds zoeken naar een goe-

de bezetting in huis voor de tijden dat wij op reis gaan, maar deze keer hebben we ons geen enkele keer zorgen hoeven ma-

ken. Samen zorgden de thuisblijvers voor dieren, planten en huishouden.  

Toen wij terug kwamen, landden wij in een land, dat al enkele dagen in een lockdown verkeerde. Het was ook meteen voel-

baar op een akelig leeg vliegveld. Met nog de gloed van de zon op onze wangen, probeerden wij het alledaagse leven en wer-

ken op te pakken. Dat viel nog niet mee. Op alle vlaktes moesten we nog wat ervaring ‘inhalen’ voor we weer in de pas liepen 

met alle ontwikkelingen.  

We hebben Pasen thuis met onze huisgenoten gevierd en wat hebben 

wij gelachen bij het traditionele eieren zoeken. Hoe leuk is het als 

tieners voor het eerst eieren verstoppen en vervolgens zelf geen en-

kel idee meer hebben, waar te zoeken. En verstoppen is dan echt 

verstoppen:  bv. onder bladeren en grassen. Heerlijk ook de avonden 

aan het vuur, ongedwongen gesprekken, marshmallows en selfies. 

Het laatste wordt een steeds belangrijker onderdeel van de avonden. 

  

 

Omdat onze vakantie al in maart viel, waren we lekker thuis in de periode dat er van alles te oogsten viel in de moestuin. Wat 

hebben we lekker gesmuld van de aardbeien en frambozen en er zijn duizenden foto’s gemaakt van de wonderen van groei 

en bloei.  
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Iets dat al lang op ons ‘lag’ te wachten, was een oude vloer in woon- unit in huis. Door een verkeerde 

vloerbedekking was de ondervloer gaan schimmelen, niet echt een gezond leefklimaat. We hebben 

eindelijk doorgepakt, een donatie aangevraagd en vervolgens alles eruit gesloopt en een nieuwe vloer 

laten leggen. Wat zijn we opgelucht met de verandering en blij met het resultaat. 

Harma, onze vriendin, had ons aangedragen voor een soort prijzenwedstrijd van de KRO-NCRV, de 

“een warm hart- actie”. Wij zijn uiteindelijk helaas niet in de prijzen gevallen, maar er waren talloze 

momenten van aandacht voor het huis. Deze aandacht deed goed en leidde ook nog tot een aantal 

spontane donaties van mensen.  

Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft dat wij als huis voort kunnen bestaan en ook aan de 

slag kunnen met het herinrichten van onze stilteruimte/kapel. Niet altijd konden wij erachter komen, 

wie ons een gift heeft laten toekomen, wij hopen dat er op deze weg onze dank iedereen bereikt.  

Überhaupt hebben wij dit jaar bijzondere momenten meegemaakt waarin mensen ons hebben onder-

steunt: twee voor ons op dat moment vreemden die spontaan twee dozen met levensmiddelen schon-

ken of bv de Vincentiusvereniging die ons twee kerstpakketten bracht. Ook bakte een oud-collega van 

Anja een lekker kersttulband en kregen wij onverwacht liefdevol samengestelde voedselpakketten ca-

deau. Wij zijn er ontzettend blij mee en kunnen het goed gebruiken.  

Ons goede voornemen voor 2021 is om jullie 

wat beter mee te nemen in het reilen en zeilen van het huis. Eén keer per jaar is ook weer erg weinig 

voor een huis, waarin zo veel gebeurd. Wij waren echt geraakt door zoveel betrokkenheid van jullie 

kant dit afgelopen jaar. Het is een poging om deze betrokkenheid waard te zijn en wat beter de delen 

wat ons bezig houdt. Ons streven is om 3 keer per jaar een nieuwsbrief te schrijven. Wie wil, kan zich 

melden bij ons   

Wij wensen jullie en ons een goede start 2021, mogen 

jullie dagen vervult zijn met licht en warmte voor elkaar.  

Groetjes Annette, Anja, Jette, Hidde en gasten  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3x per jaar een nieuwsbrief 

mail naar: glanerbrug@wonne.nl 
 
Of kijk op de site  

https://www.wonneglanerbrug.nl/ 

mailto:glanerbrug@wonne.nl
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Twee jaar nu al staat mijn leven 'op een laag pitje'. Sommige men-

sen zouden zeggen 'stil', en zo voel ik het ook wel eens, maar als ik 

dan kijk hoe mijn lichaam zich in die tijd heeft hersteld (van bijna 

niets meer kunnen naar grotendeels weer 'normaal' functioneren), 

besef ik dat er enorm veel is gebeurd. Om maar niet te spreken 

van de veranderingen die zich in mijn binnenwereld hebben volt-

rokken. Het is te vergelijken met de bottenbouillon die ik op advies 

van mijn natuurtherapeute regelmatig maak: hoe langer je die op 

een laag pitje laat sudderen (en dat mag gerust 24 uur zijn!), hoe 

smaakvoller en voedzamer, hoe rijker de bouillon. 

Ik sta niet stil, ik sudder. En misschien wij allemaal wel op dit mo-

ment, tegen wil en dank. 

Dat het ons maar rijker mag maken.. 

Hartelijke groet en alle goeds voor het nieuwe jaar, lieve Wonnemensen! 

Anke (oud kerngroeplid) 

Ik sta niet stil, ik sudder 
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Coos: Een bijzonder jaar 

Het jaar dat op zijn einde loopt, is zou je kunnen zeggen een heel bijzonder jaar. 
Aller eerst natuurlijk het Corona virus dat een groot deel van het jaar ons allen bezig heeft gehouden. 
En wie weet hoelang het ons nog bezig houdt het komende jaar. 
 
Wat het jaar 2020 ook bijzonder maakt is dat ik na 10 jaar en 10 maanden de Wonne 
heb verlaten en op twee minuten lopen van de Hatteler daar waar Arnulf woont een 
prachtig huis van de woningbouwvereniging heb toegewezen gekregen. 
De afgelopen twee jaar deed ik bijna wekelijks boodschappen voor Arnulf en als ik dan 
met zijn boodschappenkarretje van de Hatteler naar Albert Heijn liep dacht ik vaak;  
"hier zou ik wel willen wonen". En dat is gebeurd. Dus nu loop ik regelmatig even bij 
Arnulf langs en drink een bakje koffie met hem met een bitterkoekje. 
En dat het zo’n toeval is dat ik daar nu woon en dat ik zo "lekker" dichtbij Arnulf woon, 
is net zo’n toeval als dat ik elf jaar geleden in de Wonne ben komen wonen. 
 
De Wonne heeft van mij een ander mens gemaakt. Echt. Kon ik vroeger erg boos en 
driftig zijn (kan nu ook nog wel eens hoor) is dat nu anders geworden en dat heeft met 
de spiritualiteit  van de Wonne van doen. Met al die mensen die ik de afgelopen tijd ben 
tegen gekomen en de dagelijkse gang van zaken. Soms was het "zijn gangetje" en soms 
was het pittig. Soms was het bijzonder en soms was het heel bijzonder. Toen ik pas ik de 
Wonne woonde (de eerste week) heb ik het vloerkleedje wat in mijn kamer lag opgerold 
en bij het afval gedaan. Dezelfde dag was ik gastheer en kwam er een vrouw aan de deur 
die de Wonne een splinter  nieuw wollen vloerkleed gaf en die mocht ik in mijn kamer leggen. 
 
Ik was al bekent met meditatie en in de Wonne kon ik heerlijk elke dag beginnen met een 
mooi groepje mensen een half uur stil te zitten en waarna Arnulf zei; God zegen ons". En dan 
zongen we met z'n allen; "zegen ons met het licht van Uw ogen, Heer onze God". Daarna hielp in Arnulf 
in zijn steunkousen en op één van die ochtenden zei ik tegen Arnulf dat ik niet echt in God geloof maar 
dat ik het wel een beetje jammer vind. Waarop hij glimlacht. Ook zei ik een keer tegen hem dat ik een 
andere tekst had op het liedje "zegen ons met...". "Regenboog met je prachtige kleuren maakt ons 
blij". Waarop Arnulf zegt; "dit is niet heidens". 
 
En ik wil ook nog even zeggen dat ik een hele fijne bijzondere band heb met Betty Schutten. 
Zij zei vaak tegen me als ik het even niet meer wist; "kijk maar naar jezelf". En daar heb ik veel aan ge-
had en nog steeds. 
 
Ik wens iedereen gezond te blijven en de Wonne een goede toe-
komst. 
Liefs Coos.      

Kijk maar naar jezelf, zei Betty vaak 
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wonneladder van 2020 naar 2021 

Januari 
1 Hillie luidt voor t eerst van haar leven de klok. Het nieuwe jaar is goed begonnen. 
6 de nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en bewoners. Voor iedereen een tas met een Nieuwsbrief en een 
Wonne-kaars met het nieuwe logo 
7 Albert & José de Bruyn -collega's van pension Vredenberg- worden geëerd met een onderscheiding 
van de stad Enschede. Mooie foto in  Tubantia  
8 Jana (2 jaar!) helpt papa Ben en Jeroen mee in de keuken  
13 oud-bewoners Shirien en Barzan krijgen een derde zoontje 
 
Februari 
3: we nemen afscheid van Raymond met brownies en n Wonne-kaars. Hij is precies 1 jaar in huis ge-
weest.  
6: informeel afscheid van Dick als voorzitter van Vereniging de Wonne. 
Met leden van de Raad van Advies, vrijwilligers en (oud) bewoners. 
12 Céline heeft de etalage van H2 helemaal in Valentijn stijl opgemaakt. 
En: sinds vandaag staat er een bakfiets in de tuin/parkeerplaats: "stadimkerij" staat erop. Philip de stad-
imker uit Hengelo is bij ons komen wonen. 
13 Corrie is na 21.30 u ‘n nachtgast kwijt. Wat blijkt? Hij heeft in de wintertuin zitten genieten van de 
koorrepetitie van Ex Arte 
 
maart 
5: de chocoletters van sinterklaas stromen nog steeds binnen  
7 : ‘Present in eigen huis’: Grote schoonmaakactie met 
eigen bewoners. Groot succes. Als verrassing bakt 
Coos pannenkoeken om samen te eten. 
13: een nieuwe bestemming voor ons overtollige tex-
tiel: nieuwe hulpdoel transport naar Syrië  
 
Het coronavirus wordt ook merkbaar : koren zeggen 
af omdat hun concerten gecanceld worden 
Vanaf 16 mrt: geen groepen van verhuur en geen 
nachtgasten meer. Brood wordt verpakt mee gegeven 
met koffie aan de koffieklanten aan de deur.  
Na bericht aan de gemeenteambtenaar is 19 mrt de 
permanente nachtopvang n feit! 
18 : vrijwilligers blijven thuis. Dus: onze winkels blijven 
gesloten. 
 
April 
5-12: Paastijd: vieren in hele kleine kring maar als 
woongemeenschap kunnen we dat wel voortzetten. 
Met de lege stoel in de kring als teken van verbonden-
heid  
6: onze huisbaas het Larinksticht bezorgt onze een 
nieuwe lindeboom in de tuin  
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wonneladder van 2020 naar 2021 

12 apr: een novum. Als de paasbrunch aan kant is neemt de hele kerngroep de gelegenheid waar: sa-
men 1 uur lang rummikubben (de winnaar was....?)  
22: ook wij luiden elke woensdagavond om 19 u. de klok om zo onze verbondenheid hoorbaar te maken 
met degenen die lijden onder corona 
23: Een zonnenbloemenkado van Imke: voor Arnulf én voor de Wonne. En vaak neemt Dick spullen mee 
van de Wonne, zoals plantjes… naar Deventer. Lies vraagt later: Corrie heb jij zonnebloemen gezien?! 
Wat blijkt: zonnebloemen zijn mee naar Deventer. En ze komen na 4 weken weer terug... 
27 apr: na koningsdag en nacht blijken onze vlaggen verdwenen  . Vanuit de kringloop en een grote lap 
stof uiteindelijk op 4 mei weer n nieuwe vlag.   
 
Mei 
Net na 1 mei: alle vrijwilligers krijgen nu het jubileumjaar vol is, allemaal een echte Wonne kaart. Velen 
hebben wel zin om weer te komen. Maar... nog ff wachten.  
4: herdenken in huis na de bewonersvergadering. En afscheid van Björn. Philip bakt appelflappen. Wel 
40 stuks  
14: Jan komt weer naar huis: met vlagge-
tjes in de woonkamer appelflappen bij de 
koffie en héél veel waardering vanuit de 
woongroep 
 
Corona-tijd 'iets minder': Jos komt het 
aquarium in de woonkamer weer schoon-
maken. De vissen blij! Hillie krijgt weer 
bezoek van Theo, al is het in de tuin.  
Vrijwilligers wippen toch even binnen.  
Allemaal blij! 
 
Juni 
veel fruit van de markt en zelfs: asperges, 
kaki’s, drakenvrucht 
Wonne humor: Potje jam met etiket 'Kiwi-
jam' met... abrikozenjam erin. Potje jam met etiket ' Abrikozenjam' met... abrikozenjam erin 
10 : Ben doet aan supervising: ieder kan al bij de dagopening gaan peultjes afhalen. In een half uur is     
3 kg klaar. Volgende keer: allemaal breien…. 
20: naar de zaterdagmarkt voor groente. En we komen terug met.... 32 beddekovertrekken! Dank je wel 
marktkoopman! 
26  We nemen (voorlopig) afscheid van Marloes Olde Hampsink die de Wonne jarenlang heeft bege-
leid als wijkcoach. Haar collega Daphne Waaijer trekt vanaf nu met ons op. 
 
Juli 
1: onze winkels gaan weer open. Iedereen 
blij: vrijwilligers én oude klanten 
6: 3 nieuwe gasten niet-Nl-sprekend. Bij de 
dagopening: Heb je lekker geslapen? ZUZU: 
op de straat vannacht het was erg druggs … 
13: we nemen officieel afscheid van Coos als 
bewoner; want hij heeft nu een woning voor 
zichzelf vlak bij Arnulf. De band met de Wonne blijft 
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wonneladder van 2020 naar 2021 

11: Eindelijk weer een Present-dag met tuinwerk. Binnen geschiedt een wonder: een opa ziet zijn klein-
dochter terug na 3 maanden corona opname in TPZ. Hun gebed is verhoord 
12 Wonne Almelo heeft feest: Ludger 25 jr lid van de kerngroep 
16: "We zijn op zoek naar de chef textielreiniging" "?!?" Na enig overleg: " Die is op vakantie "  Hoezo?" 
We hebben heel veel wasgoed.... 
20: we zwaaien Ben na bijna 1 jaar uit. Corrie: Er staat nog een halve taart in de kelder..." Hillie:"...maar 
die is al op! Ik heb een stuk aan Coos gegeven en een stuk aan mezelf."  
22: Jasper zet ‘n nieuw Wonne-record: tussen 19.30 en 20 u bedient hij 
18! mensen aan de deur. 
29: kerstballen: in de Wonne is het hele jaar Kerstfeest (zucht) 
 
Augustus 
3: Maarten ontdekt op de zolder van de Bezige Bij: 1000 koffiebekertjes 
en dito vorkjes voor de maaltijdvoorziening aan de deur. En Carla vond 
diep in ‘Magdas kast’ nog 1040 lepels 
8: Lies: “Als ik hier kom, ga ik altijd met vlekken in mijn kleren weg." Car-
la: “je wordt hier bevlekt ontvangen  … 
17 Bijeenkomst met de Raad van Advies; door corona  de enige keer. 
22: Hilly: Tim ben jij vandaag weer aan het vasten? Dan mag ik wel jouw 
koekje bij de koffie... ” 
 
September 
7: fluwelen aardverschuiving: na 40 jaar kerngroep-vergadering op don-
derdag schuiven we zo maar naar maandagmorgen 
10: spannend avontuur: we beginnen het traject van kerngroeplid in spé met Rutger. 
21 dag van de vrede.  
En weer een Wonne-primeur: een egel wordt ‘s morgensvroeg gespot in de wintertuin door Jasper. Hij 
blijkt te slapen in het opgerolde vloerkleed! 
 
Oktober 
4 okt: Franciscus-dag: met een digitale groet voor alle franciscaanse contacten. Met in huis een meditatie 

ahv scenes uit Frans' leven, die uitmondt is ‘hapje & knabbel met 
gesprek’. Is dit ook een agapè-viering? 
17 ’Lezers helpen lezers’ we plaatsen in dagblad Tubantia een op-
roep voor wegwerpservies voor de maaltijden aan de deur….en 
de bordjes, bekers, lepels stromen binnen!!!!!! Van 1 tasje tot he-
le dozen uit de horeca van alle afgelaste feestje. Hier kunnen we 
wel jaren mee vooruit... 
20 Er zijn 2 waterkannen bij de warme maaltijd gesneuveld. 
"Willem, wil jij in de sorteer 2 nieuwe zoeken?" Dat doet Willem 
maar...... 3 dagen later zijn ze nergens meer te vinden. Weken la-
ter meldt Willem:" Ik heb ze gevonden, die kannen! En weet je 
waar? Er stonden bloemen in!" 
26 Bezoek van de onze 'nieuwe' wijkagent Maaike Vehof. Ieder-
een stelt zich voor en Maaike vertelt over de laatste successen: 
het schoonvegen van de binnenstad door gecoördineerde actie 
van bewaking, politie en camera’s. Het is nu merkbaar rustig 
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wonneladder van 2020 naar 2021 

 
27 Maartens verjaardag. “Heeft hij vandaag vrij?” 
“Nee. Maarten is jarig en Corrie is vrij…” 
 
November 
10 dec: in de Wintertuin een tentoonstelling in 
het kader van de Week van de Amateurkunst 
30: Mannes gaat nu echt met pensioen: we vie-
ren : van DCW naar AOW 
We nemen ook afscheid van Nick. 
 
 
 
 

December 
3: de winkel is dit jaar al wat eerder dan andere jaren in Kerstsfeer. Bij het leeghalen van een tafeltje 
sneuvelt de hele kerstgroep die daar op stond. Alle kerstbeeldjes zijn onthoofd maar het kindje bleef ge-
spaard!! 
5 de Sint komt dit jaar ondanks corona: met ‘n gezellige film over Piet Diego en voor iedere bewoner een 
letter. En voor alle vrijwilligers een bedankje en óók een letter.  
7: Levenswijsheid van Hillie: ‘niet drammen maar doen' 
8: een nieuwe fiets in bouwpakket wordt geleverd voor Nuria. De heren medebewoners gaan aan de 
slag. En moeder Norma geeft in ‘t Spaans aanwijzingen… want de bouwbeschrijving ontbreekt 
11: Decembermaand: maand van gulle gaven. We 
krijgen zomaar: kerstbroden, rollades, kerstpak-
ketten, ingrediënten voor chili con carne, afbak-
broodjes en dozen mandarijntjes. 
16. De winkel gaat voor de 2e keer dit jaar dicht van-
wege de lockdown 
17 Ben Knobben, oud-bestuurslid van onze huisbaas, 
de Larinkstichting overlijdt. Wij zijn hem erg dank-
baar voor de inspanningen tijdens de nieuwbouwfa-
se 
21 midwinter, dag van Serious Request met lopers 
voor vrede.  
 
 

25: solidariteit, ook in de kerststal ; elk beeld met mond-
kapje  
23: voor het eerst in 17 Wonne-jaar is Corrie met kerst 
niet thuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elna met vredesvlam voor 21 dec. 
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Op 30 september is Willem gestopt als vaste 
verkoper in onze tweedehands winkel. Vele 
jaren heeft Willem vele klanten geholpen van 
onze winkel. Willem had van het begin tot het 
einde de zorg over de winkel, spullen ophalen, 
spullen uitzoeken, winkel inrichten, spullen 
verkopen, spullen bezorgen, winkel uitruimen 
en de spullen die niet verkocht konden worden 
naar de milieustraat brengen. Het meeste van 
het winkelgebeuren, gebeurt achter de scher-
men, daar blijft Willem, samen met de vrijwil-
ligers actief. Daarnaast blijft Willem zorgen 
dat er vele klussen in huis gezien worden en 
opgelost worden. Veel kan en doet hij zelf, 
voor andere klussen is er hulp. Onder andere 
van vrijwilligers via de Stichting Present Veel 
dank aan Willem voor zijn inzet en motivatie 
naar anderen. 

Willem neemt afscheid als verkoper in de Wonne Winkel 

Gedicht van Vincent 
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Goedemorgen lieve mensen, 

 

Ik ben Rutger, 46 jaar oud en hoor ondertussen min of meer tot de inboedel 

van de Wonne- Enschede zou je mogen zeggen. 

Ik kwam hier zo`n 2,5 jaar geleden voor het eerst over de vloer door mijn 

contact met Maarten, lid van de kerngroep. Ik ken Maarten al langer, wij 

hebben elkaar voor het eerst ontmoet bij Emmaus Langeweg waar ik eerder 

een week verbleef om eens te zien hoe het leven in een woon-werkgroep 

eraan toegaat. We hadden direct een klik, een waardevol contact was gebo-

ren! 

Ik had nog nooit van de Wonne gehoord; de meeste mensen buiten de regio niet denk ik. Het is een bijzon-

dere plek waar ik me direct thuis voelde. Ik heb in de loop der tijd een hoop mensen leren kennen. De 

sfeer is open en ongedwongen. Er is plaats en ruimte voor vele persoonlijkheden en mensen. 

Ik geloof dat short-stay locaties als de Wonne, ongeacht het fundament en de beweegredenen erachter, 

heel hard nodig zijn. Hulp aan mensen die tijdelijk rust zoeken wordt geboden aan hen die daarvoor in aan-

merking komen zonder het maken van onderscheid in achtergrond of sociaal-maatschappelijke status. Ik 

vind dat een goede zaak en geloof dat dit uiteindelijk de bedoeling is, gezien vanuit welke religieuze- of an-

derszins- overtuiging dan ook.  

Ik heb jarenlang vrijwilligerswerk gedaan waaronder dak,- en thuislozenzorg. De behoefte aan een kop 

koffie, een praatje en wat aandacht is groot. Voor veel mensen in de samenleving wellicht niet iets waarbij 

ze dagelijks stil staan maar ik heb geleerd dat een goed mens goed wordt door goed te doen.  

De relatief geringe schaal waarop particuliere initiatieven als de Wonne in Nederland vertegenwoordigd 

zijn maakt duidelijk dat dit soort organisaties gekoesterd moeten worden! 

In de almaar veranderende samenleving is zonder twijfel veel behoefte aan rust, aan nostalgie wellicht. De 

Wonne heeft in haar ruim veertig jarig bestaan aan veel mensen een rustperiode kunnen bieden. Velen die 

hier kortere of langere tijd verbleven komen nog regelmatig over de vloer. Dit zegt veel over de sfeer in 

huis! 

Zelf maak ik me doorgaans verdienstelijk op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het mooie 

aan zoveel verschillende mensen onder een dak is dat er een scala aan talent en interesses in huis is. Er is 

altijd wel iemand die een ander kan helpen met zaken waarin een persoon minder bedreven is. Ik ben leer-

gierig maar breng ook graag kennis en eigen ervaring over op anderen. Goed voorbeeld doet goed volgen! 

Een enthousiaste aanpak kan enorm motiverend werken en mensen tot welke activiteit dan ook aanzetten.   

Ik hoop me hier in huis nog lang verdienstelijk te kunnen en mogen maken, in welke hoedanigheid dan 

ook. Laten we ons inzetten dit geweldig initiatief waar zovelen wel bij varen te behouden in de toekomst! 

Ik wens iedereen een zo goed als mogelijk nieuw jaar in deze turbulente tijd vol onzekerheid. Samen de 

schouders er onder en hulp blijven bieden aan hen die dat nodig hebben! 

Rutger Klein Kranenbarg  
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Wonne: FEEST 

Op 21 maart vieren we verjaardag van de Vredesvlam in de Wonne. Vanwege de lock down is er geen samenkomst mogelijk. 
De organisatie trakteert de Wonne, waarvoor dank! 
 

 
 

Sint Pannenkoek op 29 november 
 
En dan kom je zomaar in Tubantie een artikel tegen over het vijftigjarig jubileum van Jan, Jans en de kin-
deren. Natuurlijk wordt dat gelezen, net als de wekelijkse strip in de Libelle, die op zo’n moment geen 
damesblad is maar een echt familieblad. Een mooie strook uit de strip met een pannenkoekenfeest sloot 
het artikel af. Geen gewoon pannenkoekenfeest, het was ter gelegenheid van Sint Pannenkoek.  
 
Daar konden we als Wonne natuurlijk niet omheen! Dus de 
kelder in om in de voorraad te zien hoeveel pannenkoeken-
meel er nog op de planken stond. Helaas, er was geen gram-
metje meer in huis. Gelukkig was er wel poffertjesmix dat 
samen met een pak oliebollenmix de juiste grondstoffen le-
verde voor een Pannekoekfeest in Wonne stijl. Zoals op de 
foto bakt Carla op een ongeëvenaarde wijze de poffertjes in 
een pan die voor de gelegenheid in de eigen winkel geleend 
is. De pan is uiteraard na het eten en afwas weer terug ge-

bracht. 
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Wonne: FEEST—nog meer... 

30 november: van DCW naar AOW 

 

Vandaag, bij de wekelijkste bewonersvergadering 
vieren we dat Mannes met pensioen gaat. Hij heeft 
dan vijftig jaar bij D.C.W. gewerkt. Door de Corona-
maatregelen kan D.C.W. nu niets vieren, daarom 
doen wij het in de Wonne. Mannes is gevierd met 
een kroon: van DCW naar AOW. Ook heeft hij een 
grote medaille omgehangen gekregen. Corrie heeft 
een gedicht voor hem geschreven dat ze samen heb-
ben gelezen. Uiteraard was er slagroomtaart, een 
favoriet van Mannes en enkele cadeaus namens de 
Wonne en namens zijn familie. Gelukkig gaat Man-
nes in huis niet met pensioen en blijft hij meehelpen 
met het wegbrengen van oud papier, van plastic, het 
buitenzetten van de afvalcontainer en blijft hij elke 
zaterdag na de markt de bloemen ophalen die de 
Wonne krijgt. Als u de vorige nieuwsbrief nog herin-
nert, daar stond Mannes met de bloemen op de 
voorpagina. 

Je zou het met al de feesten bijna vergeten: 

Er wordt ook nog gewerkt. 
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Het C-Woord: CORONA 

Onze Enschedese Stadsdichter verwoordt het voor het theater, 
de gevolgen van corona hakken er stevig in. Zijn woorden, 
een beetje aangepast tellen voor menig gezin, vele organisa-
ties, verenigingen en clubs. Niemand had dit verwacht.  
 
 
Dus: zoals iedereen hebben wij in de Wonne ook te kampen 
met de gevolgen van de coronacrisis. Wat kon, kan nu niet 
meer. Vijf dagen in de week, drie mannen die kwamen slapen 
en een ontbijtje kregen, het kan niet meer, drie maal daags 
mensen die in de hal kwamen eten, een boterham, een bord 
warm eten, een kop soep, het is veranderd, gegeten wordt er 
nog, alleen niet meer binnen, het is nu buiten. De borden en 
het bestek zijn nu van plastic en worden niet meer afgewassen 
maar weggegooid in de afvalbak tegenover onze voordeur. 
Gelukkig gebeurt dat trouw en hebben we geen zwerfafval op 
straat.  
 
De nachtopvang werd tijdens de eerste golf bij Humanitas geregeld. Binnen blijven was de boodschap, 
maar, waar blijven de mensen dan die geen dak boven hun hoofd hebben? Bij Humanitas was slaap- en 
eetgelegenheid voor de daklozen van Enschede. De Wonne heeft een aantal donderdagen voor de warme 
maaltijd gezorgd. Na afloop kregen we een vriendelijk eigen gemaakt bedankje.  
 
Een aantal middagen en avonden, soms hele dagen, klonken er 
machtig mooie koor klanken door onze wintertuin en vanuit de 
kapel. Diverse koren, Ex Arte, Canteclaer, Le Cordier, La Co-
lombe, het kinderkoor van Jeanette Bosch; het zingen is ver-
stomd. De regels en afspraken rond koren zijn erg streng, aero-
solen. U hebt er al meer over gehoord. Er zijn ook geen vergade-
ringen of bijeenkomsten meer in huis. Zelfs Thai Chi en Yoga, is 
niet meer mogelijk. Het Coventrygebed dat in maart 2019 bij 
ons begonnen is met de intentie dit elke vrijdag te bidden bij de 
Vredesvlam in onze wintertuin, wordt nu gebeden in de Ontmoe-
tingskerk. Daar kan het via internet gevolgd worden. De Stad-
verlichting brandt in de harten van de deelnemers, hun samen-
komst bij ons ligt ook stil.  
 

 
Onze winkels zijn enkele maanden gesloten geweest. Er waren meer vragen dan ant-
woorden dus zijn we heel voorzichtig geweest. Vanaf juli zijn we, opnieuw voorzich-
tig en met de nodige maatregelen weer begonnen met de verkoop. Twee dagen in de 
week, van 11.00 tot 14.00 uur zijn we nu open. Zodra meer mag en kan, gaan we ui-
teraard meer open. De toestroom van spullen voor de winkel is niet stilgevallen. Zo-
als zo veel kringlopers hebben ook wij gemerkt dat er veel opgeruimd en schoonge-
maakt is. Wat een tweede, of volgende kans verdiende is gebracht. Wij blijven hier-
voor dankbaar.  

 
Een aantal vrijwilligers kwam minder of tijdelijk niet meer. Terechte zorgen werden gedeeld. Met alle 
vrijwilligers hebben we met een kaartje en af en toe een telefoontje contact onderhouden. Sinterklaas is 
hen niet vergeten.  
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Het C-Woord: CORONA 

Ook het aantal bewoners is wat minder dan voor corona. In het begin van de crisis lag het bijna stil. Ge-
lukkig heeft het bewoners niet belemmerd om door te stromen naar een volgende stap in hun leven. De 
contacten met coaches van onder andere het wijkteam, onderlinge contacten met organisaties en instan-
ties, het ging via teamviewer, via zoom en soms via whatsapp. Waar wij graag met iemand rond de tafel 
zaten, koffie en thee in het midden, om te praten, proberen we nu via de digitale weg elkaar nabij te zijn 
en behulpzaam te zijn. Eén kleine spreekkamer is er nu nog om bezoek en begeleiding te ontvangen. 
 
We misten vele dagdagelijkse contacten, en daarnaast, liet de coronacrisis zich ook financieel voelen. De 
verschillende bronnen van inkomsten droogden wat op: winkels gesloten, geen inkomsten uit het gebruik 
van onze ruimtes en minder bewoners. Onze reserves worden in deze periode aangesproken. In een kleine 
actie, via Tubantia, hebben we hulp gevraagd. Bij het uitgeven van maaltijden aan de deur gebruiken we 
nu plastic soepkoppen, plastic borden en plastic bestek, onze voorraad is op en via lezers helpen lezers is 
onze voorraad sterk gegroeid, we kunnen een hele tijd vooruit. Langer dan we hopen dat nodig is. Onze 
dank voor alle bijdragen.  
 
Wij beseffen heel goed wij als woongemeenschap in deze tijd wat bevoordeeld 
zijn. We wonen niet alleen, of in gezinsverband met drie of vier mensen. Wij 
wonen in een gemeenschap samen met nu ongeveer 15 mensen. We hebben een 
tuin, voor stadsbegrippen zelfs een riante tuin. Er blijven dus binnenshuis per-
soonlijke contacten mogelijk, we kunnen samen in de tuin zitten, buiten eten, 
kletsen, koffie drinken en genieten van mooi weer. En als je eens alleen wilt 
zijn, dan is daar ook ruimte voor. Toch is het ook uitkijken met de contacten 
buitenshuis. Hou je je aan de coronamaatregelen, doen dat de mensen om je 
heen ook? Doe je risicovol werk? Hoe beperk je je contacten? Met het advies 
dat er niet meer dan drie mensen van buiten binnen mogen komen, hebben wij 
ons dag- en weekritme ook aangepast. Dat betekent dat enkele vrijwilligers niet 
meer kunnen komen. Dat betekent dat er ook geen bezoek in huis ontvangen 
kan worden. Dat betekent dat we afspraken met hulpverleners beperken, er is 
een spreekkamer waar we iemand kunnen ontvangen voor een hulpgesprek, 
voor een kennismaking of een andere afspraak. We gaan hier heel voorzichtig 
mee om.  
 
We voelen en ervaren in huis dat we elkaar door deze periode heen dragen. We hebben hoop voor de toe-
komst en hopen dat deze toekomst gauw doorbreekt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORONA MAATREGELEN 
 
ETEN BIJ DE WONNE: VANAF NU KUN JE NIET BINNEN ETEN. JE KRIJGT EEN ZAKJE MET TWEE BOTERHAMMEN. 
  

ZORG ER VOOR DAT ER GEEN HAND-TOT-HAND CONTACT IS.  
 
SLAPEN BIJ DE WONNE:  VANAF NU IS HET NIET MOGELIJK BIJ DE WONNE TE OVERNACHTEN. 
 
TOILET GEBRUIK: VANAF NU IS HET NIET MOGELIJK GEBRUIK VAN HET TOILET TE MAKEN. 
 
EXCUSES VOOR HET ONGEMAK. 
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Vieringen in de Wonne 

 

Elke zondag komen we met de kerngroep, enkele bewoners en enkele vrijwilligers samen voor een vie-
ring. Het zijn stemmige samenkomsten waarbij we luisteren naar de Schrift en naar elkaar. Daarbij 
wordt er gezongen, is er gelegenheid voor gebed en ritueel. 

Enkele van deze momenten willen wij delen met onze sympathisanten. 

 

Op halfvasten, 22 maart, is onze liturgische cirkel met de 
kleuren van halfvasten gesierd. 

 

De paaskaars, die een centrale plaats heeft, brandt en 
voor op het kussen staat symbolisch onze Wonnege-
meenschap, bewoners, vrijwilligers, sympathisanten en 
kerngroep in een hechte kring rond een klein kaarsje dat 
aan het begin van elke viering aangestoken wordt. 

 

 

 

Op 15 augustus vieren we het dat Maria ten hemel is op-
genomen. Onze kapel kleurt voor die gelegenheid mariaal 
blauw  

 

 

Met doeken in de liturgische en andere passende kleuren 
proberen we onze gebedsruimtes in zowel de kapel als in de Grote Meditatie een goede, ondersteunen-
de sfeer te scheppen. 
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Op 4 oktober vieren wij natuurlijk Franciscus, de kapel is dan wat versierd, een beeld van Franciscus 
staat centraal en op de lezenaar op het altaar liggen de lezingen voor deze feestelijke dag. Deze dag 
wordt niet alleen in de kapel gevierd, de viering wordt voortgezet in de eetzaal. Dat is een goede ge-
woonte. 

Vóór de coronatijd zaten we met ongeveer tien tot vijftien mensen in onze zondagsviering, nu zijn we 
met zes. Het groepje is klein, al wordt het kaarsje in de gemeenschap ook voor hen, die van harte met 
ons verbonden zijn, aangestoken. Met een zekere regelmaat noemen wij de namen van hen die vaak in 
onze kring aanwezig zijn. Het is een manier om de verbondenheid tot uitdrukking te brengen. 

Op 11 oktober is het een gewone vie-
ring met een buitengewoon accent. 
We krijgen veel boeken voor onze 
winkel en deze keer waren er enkele 
delen van de Twentse bijbelvertaling 
bij. Daarom ligt het deel met het 
evangelie deze zondag voor de Paas-
kaars. Lies heeft het evangelie in de 
mooie sproake van Eanske gelezen, 
zoals het hoort: hennig an. 
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I 

 

 

 

 

 

 

In de viering van 1 november is onze 
aandacht gegaan naar Allerheiligen en 
Allerzielen. Met foto’s, herinneringen, 
gebed, tekst, zang, muziek en stilte heb-
ben we aandacht gehad voor hen die ons 
zijn voorgegaan, die we missen en voor 
hen die ons een voorbeeld zijn. Met een 
mooie tekst uit voor velen onverwachte 
hoek hebben we onze viering afgesloten: 

 

 

 

 

Bezinning:      Een tekst van Urbanus. 

 

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta, 

dan zal ik rustig blijven wachten tot ze me komen halen, 

de goede geesten van het licht, 

want zij zullen me leiden naar de eeuwig’ groene weiden. 

 

Als ik doodga zal ik helemaal niet bang zijn, 

ik zal zelfs heel tevreden zijn 

want ik heb vertrouwen in wat er komen zal, 

niemand loopt verloren als hij op weg is naar ’t heelal. 

 

Als ik doodga dan zal God me vragen 

wat ik met al die mooie dagen van mijn leven heb gedaan. 

Hij zal vragen waar ik zat, of ik aan Hem wel heb gedacht 

toen ik Hem niet nodig had. 

 

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta, 

Begint alles van tevoren want ik word opnieuw geboren. 

Eer alles is voltooid, zal ik nog dikwijls moeten sterven 

maar echt doodgaan doe ik nooit. 
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Met de advent leven we toe naar het komend kerstfeest. Dit feest zal heel anders zijn dan andere jaren. 
Toch vertrouwen we erop dat het Licht bij ons in de gemeenschap zal kunnen gaan schijnen. 

Vriendschap 

 

Het ongezegde is verstaan 

We trekken verder op 

Zonder eindpunt  

Zonder een program 

De weg waarlangs we lopen 

luistert naar onze voeten 

Ongezien houden we elkaar  

in evenwicht in een balans 

van leven en op adem komen 

Vertrouwen geeft de ruimte 

waarin we mogen staan. 

 

Dick 
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Het licht doorgeven. 

 

Soms kom je teksten tegen die verwoorden hoe je je precies voelt. Ik vond dit stukje ergens op internet 

en heb het regelmatig in vieringen tijdens kerst op mijn werk gebruikt. De schrijver is helaas onbekend.  

Nu ik hier al weer enkele weken in de Wonne woon, waardeer ik de warmte, het omzien naar elkaar en 

het bij elkaar aansteken van de vlam. Onmisbaar. Misschien een kerstge-

dachte? 

 

 

Ergens aan het einde van de wereld, brandt een heel mooi en warm licht. 
Om daar te komen is het ver en moeilijk lopen, maar wie het lukt om iets 
van het licht naar huis te halen, die krijgt warmte en geluk in zijn leven. 
 

Een vrouw dacht, daar ga ik heen en ging op weg. 
Na heel veel moeilijkheden en een wandeling met veel moeite, kwam ze 
daar eindelijk aan. 
Ze stak haar kaars bij het grote helle licht aan en begon heel erg gelukkig 
weer aan haar terugweg. 
Onderweg kwam ze een man tegen. 
Hij zat in de berm van de weg en had het vreselijk koud. 
“Ach” zei de man, “heeft u niet een beetje licht en warmte voor mij?” 
De vrouw twijfelde en overlegde, is mijn licht niet te kostbaar om het verder te geven? 
Zal de kaars dan niet uitgaan? 
Ze besloot om over haar  hart te strijken en gaf de kleumende man een beetje licht en ging haar weg weer 
verder. 

 
Toen ze haar huis al in de verte kon zien, begon het vreselijk te waaien en te stormen. 
Ze probeerde zo goed het ging, om het licht onder haar mantel te redden, maar regen en wind lieten het 
licht uitgaan. Alle moeite voor niks? Had ze de hele lange weg voor niks gelopen?  
Een tweede keer deze moeilijke weg lopen, ging niet, dat hield ze niet vol. 
Toen dacht ze aan de man, die ze onderweg licht had gegeven. 
Dat lukt me, dacht ze, daarvoor heb ik nog kracht genoeg om naar de man te lopen. 
Ze draaide om en vond de man terug. 
Bij hem was het nu warm en licht. 
Zo kon de vrouw aan de vlam van zijn licht, haar kaars nog een keer la-
ten branden. 
En kon haar licht naar huis brengen. 

 

 

Fons Heerink 
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 Vrijwilligers 

Door corona vaak verjaagd 

Maar wat hebben we elkaar gemist: 

Wij hen en zij ons !!! 

 

Amelie - Michel - Jos - Celine - Daniel - Jort 

Kamla - Ellen - Raymond - Alice - Björn 

 

Gerrit  -  Willem-Karel - Margriet — Rico - Vincent - Coos 

 

Wilma - Els - Carla - Carla - Yvonne - Desley - Gerrit - Janny - Jeannet-

te - Ilona - Karin - Linda - Marjolein - Nick - Mirjam - Niek - Peter -    

Soheila - Sylvia - Willem 

Aalco - Cor - Joop - Peter - Wil — Lennert -  Lies - Martijn - Quinta - 

Tom  
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Coaching,  
werk(en) aan jezelf. 
 
Enkele keren per jaar besteden we met de kern-
groep aandacht aan coaching. Op een informele 
en spirituele wijze leggen we dan ons functione-
ren onder de loep. We doen dit samen met Frans 
Croonen uit Nijmegen. Een aantal keren hebben 
we dat in eigen huis gedaan. Dat was praktisch, 
we konden onze werkzaamheden verrichten tot 
Frans kwam, dan gingen we samen in de Grote 
Meditatieruimte zitten en gingen we met elkaar 
in gesprek. Tussen de middag samen met de on-
ze Wonne gemeenschap de lunch, middaggebed 
in de Wintertuin bij de Vredesvlam en dan nog 
een uurtje samen verder praten. Voor dat Frans 
met zijn auto het centrum uit was, waren wij 
weer aan het werk. Dan hebben we het roer om-
gegooid, we hebben in overleg met Frans een 
plekje gevonden bij de zusters Clarissen in kloos-
ter de Bron in Nijmegen. Daarmee zijn we een 
dag weg uit onze gewone omgeving om de kop-
pen op neutraal terrein bij elkaar te steken. Dit 
geeft ons meer rust om ons te buigen over onze 
manier van werken, de verbeterpuntjes en de 
onderlinge contacten. Het doet ons goed. Hoe 
goed de plek is waar wij dan vertoeven laat de 
bijgaande foto zien uit de tuin van de zusters, op 
een muurtje bij de vijver, zit Franciscus met open 
handen, hij geeft, hij kan ontvangen. Deze rust 
uitstralende houding geeft ook ons rust. Het is 
goed toeven bij de zusters. Dank voor de gastvrij-
heid aan de zusters, dank aan Frans voor de inte-
gere, en diep spiritueel religieuze begeleiding. 
 
                =  =  =  =  =  =  =  = 
 

We zoeken uitbreiding voor onze kerngroep. 
Daarvoor hebben we een advertentie opgesteld 
die in een aantal bladen en op een aantal websi-
tes is gepubliceerd van organisaties die zich in-
zetten voor sociaal maatschappelijke doelen op 
basis van een religieuze bewogenheid. De Wonne 
is sinds 1979 actief en dat willen we nog vele ja-
ren blijven doen. Lees onze tekst eens en krijg zo 
wat inzicht waar het bij ons om gaat, hoe wij on-
ze inzet en bewogenheid kort en krachtig formu-
leren. Het lijkt op een vacature voor een baan. En 
het gaat, naast sociaal religieuze bevlogenheid 
ook om het verrichten van werkzaamheden. Wij 
zijn een woon- werkgemeenschap. Misschien 
spreekt het u wel aan. Of iemand die u kent …. 
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Woon/werkgemeenschap De Wonne zoekt nieuwe leden m/v 

 

Woongemeenschap de Wonne in Enschede leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse spirituali-
teit. Vanuit deze inspiratie vangen wij mensen op, die we voor een tijdje een thuis-gevoel willen geven.  

Wij zoeken versterking voor onze woongroep: nieuwe leden die taken in huis op zich nemen en zich in een 
bezield verband willen inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving. 

 

Wat heeft De Wonne jou te bieden?  

Een gemeenschap, een thuis waar geloof een dragende plaats heeft  

Een inspirerende en afwisselende woon-werkomgeving 

Deel uitmaken van een breed netwerk: in de regio, binnen de hulpverlening, binnen de religieuze lande-
lijke en internationale wereld 

Het samenwonen met ons kun je combineren met een parttime baan elders 

 

Welke gaven en talenten heeft De Wonne nodig? 

Gevoel voor mensen 

Kunnen wonen én werken op één plek 

Samenwerken, kunnen werken in en vanuit een team 

Leiding en sturing kunnen geven 

Gevoel voor verantwoordelijkheid 

Vaardigheden voor management/administratie/organisatie 

Kunnen hanteren van afstand en nabijheid 

Kunnen leven in een project dat nooit af is  

 

Hoe wij ons leven ervaren 

 “De Wonne is een setting om te groeien.” 

“Ik wist niet dat ik zo veel talenten in me had. Die komen levend en werkend in de Wonne allemaal van 
pas. Mijn geloof krijgt hier heel concreet handen en voeten.” 

 “Het leven in de Wonne is als een spiegel: een confrontatie met mezelf in mooie en minder mooie 
 kanten. Altijd boeiend!” 

 

We denken aan mensen die  

leven vanuit hun christelijk geloof en hart hebben voor de franciscaanse spiritualiteit  

45-55 jaar zijn– gezien de leeftijd van de huidige woongroep 

zicht hebben op zichzelf en de nodige levenservaring hebben 

 

Ben je nieuwsgierig? Kom kennismaken! Bel of mail met Carla Berbée, 053- 431 87 87 en carla@wonne.nl . Graag tot ziens! 

 

www.wonne.nl  

Noorderhagen 25 

7511 EK Enschede 

 

mailto:carla@wonne.nl
http://www.wonne.nl
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Solong ,farwell  

Aufwiedersehn  

goad goan…. 

We namen dit jaar afscheid van: 

Raymond, Martin, Ricardo, Björn, Jan, Cliff,            

Jeroen, Coos, Ben, Zuzu, Julia & David, Philip en Nick 

 

……….…..zeg me je naam in 2020 …………….. 

De Wonne Enschede 

Akua-Arnulf -Ayele-Carla-Corrie-Dick -Fons-Hillie-Ida -Jasper-
Lennart-Maarten-Mannes-Norma-Nuria-Tim-Willem 

 

PRIMEUR: per 1- 02-2021 

De Wonne wordt afhaalpunt voor producten 

van Het Molletje, via hun webshop te bestel-

len 
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De Wonne in het kort 

• De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in Enschede en Glanerbrug. In Almelo 
is een zelfstandige ‘zuster‘ gemeenschap.  

• 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 probleemsitua-
ties, het runnen van twee kringloopwinkels en een plek zijn voor gebed en bezinning. 

• Veel vrijwilligers (+/- 40) ondersteunen het dagelijks werk: koken, sorteren van binnenge-
brachte goederen voor de winkels, gastvrouw/heer zijn, klussen in huis en tuin, etc. 

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

• 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.  

         

Nieuwsbrief op aanvraag per mail naar: 

enschede@ wonne.nl of glanerbrug@wonne.nl 

Of kijk op de website 

 

 

 

 

Wonne Enschede 

Email:  enschede@wonne.nl                        

Website: www.wonne.nl 

Bank:  NL49 INGB 0004142299 

Telefoon:  053 4318787 

 

Kerngroepleden: Carla Berbée, Maarten 
Schapendonk,   Corrie Stadthouders 

 

Wonne Glanerbrug 

Email:  glanerbrug@wonne.nl                        

Website: www.wonneglanerbrug.nl 

Bank:  NL 68 TRIO 0254 8263 50 

Telefoon:  06 31951591 /  

   06 11868200 

Kerngroepleden: 

 Annette Kerver, Anja Thönelt 

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


 

 31 

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

 


