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EN WEER LIGT ER EEN HEEL JAAR ACHTER ONS… 
 
 
Beste lezer, 
 
Het jaar is ondanks alle coronaperikelen snel gegaan. We leerden min of 
meer met het virus leven en zijn dankbaar dat het bij ons toe nu toe buiten 
de deur gebleven is. 
 
Voor ons als kerngroepsleden was dit jaar het eerste volledige jaar waarin we 
met een kleinere kerngroep geprobeerd hebben om het roer recht te hou-
den. Dat was meer dan eens een stevige klus. Altijd is er wel iets te doen, en 
als tien tot twaalf mensen in een gehorig huis samenleven, leidt dat soms ook 
tot spanningen. Bij dat alles is het goed onze corebusiness vast te houden: we 
willen een thuis bieden aan mensen die geen thuis hebben en een warme en 
vooral ook veilige plek nodig hebben om van daaruit het leven weer op de 
rails te krijgen. En dat vraagt van ons dat we grenzen stellen. 
 
In tussentijd hebben twee potentiële kerngroepsleden voor enkele dagen 
kennis met ons gemaakt. Om heel persoonlijke redenen leidde dat niet tot 
een aspirant-lidmaatschap. Maar natuurlijk hopen we dat degene die een le-
ven zoals het Wonne-leven zoekt, ons in 2022 weet te vinden! Want de rijk-
dom die we in dit leven ervaren, gunnen we ook zeker aan anderen. 
 
Deze Jaarbrief staat weer vol wetenswaardigheden over De Wonne en ons-
zelf. Want niet alleen zijn er in de levens van onze huisgenoten veel verande-
ringen, maar ook bij ons zijn er ingrijpende dingen gebeurd. Zo is de moeder 
van Daniëlle overleden, werd haar vader ernstig ziek, ging Ludger met pensi-
oen en werd voor Heileen de mantelzorg voor Berno intensiever.  
 
Maar vol goede moed gaan we samen met onze huisgenoten het nieuwe jaar 
tegemoet. Met aandacht en zorg voor elkaar, en anderen. 
 

De kerngroep, 
Ludger, Daniëlle en Heileen  
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JAAROVERZICHT 2021  

Wat vliegt de tijd. Het jaar 2021 is al weer bijna voorbij. Helaas kunnen we 
dat niet zeggen van de coronapande-
mie. Nadat we na in de zomerperiode 
weer wat meer vrijheid kregen en de 
belangrijkste maatregelen - anderhalve 
meter afstand houden en een mond-
kapje dragen - werden afgeschaft, 
sloeg het coronavirus met nieuwe vari-
anten weer in alle hevigheid terug. On-
danks dat het 3G beleid werd ingevoerd en je alleen met een QR-code bij een 
evenement, horeca, theater of bioscoop naar binnen kon, lijken we nu bijna 
terug bij af. We mogen van geluk spreken dat er nog niemand in huis besmet 
is geraakt. Maar alle maatregelen raken natuurlijk ook onze gemeenschap. 

Zo wilden we na een langdurige stop vanaf november de maandelijkse open 
avonden in ere herstellen. Maar nog 
vóór de aankondiging waren er alweer 
nieuwe maatregelen van kracht. Het 
oecumenisch avondgebed is nu met 
een beperkt aantal personen. Externe 
bezoekers kunnen nu geen koffie of 
thee blijven drinken, hoe graag we dat 
ook zouden willen.   
 
Opvallend is dat er in het afgelopen jaar 
meer vrouwen bij ons aanklopten. Wa-
ren het er eerder twee, maximaal drie, 
nu hebben we al een hele tijd vier vrou-
wen in huis. Vaak heeft dat te maken 
met een relatiebreuk. 

In de Wonne ontdekken huisgenoten 
de waarde van het wonen in een 
groep (zie ook de Jaarbrief van 2020) 
Drie van hen wilden als een woon-

groep samen gaan wonen en anderen gastvrijheid geven. Maar dat bleek niet 

zo eenvoudig gezien de gemeentelijke regelingen en het woningaanbod. 

Meer vrouwen dan voorheen                      
Barbara en Louise maken plezier 
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Heileen heeft vanuit de kerngroep hun zoekproces ondersteund. Ook is er 
een gesprek geweest met verschillende mensen van woningcorporatie Beter 
Wonen, ook namens St. Joseph. Zij wilden graag meedenken over mogelijk-
heden. Tijdens dit proces ontdekte Marleen dat het groepswonen toch een te 
groot appèl op haar zou doen. Daarom heeft ze zich teruggetrokken. Tegelijk 

werden de andere twee een 
stel. Zij hebben de Wonne in-
middels samen verlaten. Mar-
leen heeft een huis in de buurt 
van De Wonne en werkt nu ook 
als woonbegeleidster bij een 
zorginstelling in Daarle.  

Op 15 mei was de laatste werk-
dag van Ludger. Denise, Karin 
en ik zijn de dag extra vroeg 
opgestaan om de laatste fiets-

tocht naar zijn werk wat extra 
cachet te geven. Daarna  heeft 

hij in het tijdsbestek van enkele maanden van zijn oude collega’s afscheid ge-
nomen. Vanaf oktober is hij nu officieel met pensioen. 

Ook dit jaar deden we op 28 mei mee aan de NL Doet dag. De was zeer ge-
slaagd. De TV kamer is geschilderd en er is in 
de tuin gewerkt. Twee vrijwilligers hebben 
later nog eens in de tuin gewerkt.  

Met Pasen leidde Daniëlle de Paasviering in 
de kapel voor een opdracht voor haar studie, 
met Pinksteren leidde Heileen de viering. 
Het was bijzonder dat er veel huisgenoten 
bij deze twee vieringen aanwezig waren. Zij 
vonden het ook zichtbaar fijn om erbij te 
zijn.  

In juni  gingen Heileen en Berno, nu echt 
voor de laatste keer,  naar hun geliefde 
plekje in Toscane. In juli gingen Ludger en ik twee weken op vakantie naar de 

Denise en Karin:  Ludger’s laatste werkdag! 

Paasikoon, van de hand van Berno 
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Ligurische kust van Italië. Na een dag wandelen was het heerlijk uitrusten aan 
het strand en afkoelen in de zee.  

Begin september hadden we alsnog ons 
jaarlijkse Wonne-uitje met huisgenoten 
en enkele vrijwilligers. We hebben ge-
bowld en gegeten bij camping ’t Mölke in 
Zuna. Hier kwam een verborgen talent 
van Ludger naar boven, hij behaalde de 
meeste punten. Het was erg gezellig en 
het eten was heerlijk. 

Eind september was er voor het eerst 
sinds lange tijd weer een bijeenkomst van 
het  Armoedepact, deze keer in het Life-
centre van De Banier. Heileen en Frans 
zijn er naartoe geweest en bemensten 
onze informatietafel. Er was ruime gele-
genheid om elkaar te ontmoeten. Daar-
naast waren er pitches van onder an-
dere het Schuldenlab, de coalitie ‘Kom 

Erbij’, het Taalpunt, Dementie Twente, en een Wijkteam. De geplande jaar-
conferentie op 8 december is op grond van de toen geldende coronamaatre-
gelen helaas niet doorgegaan.  

Zoals gebruikelijk hadden we in het voor- en najaar een zgn. Wonnedag bij 
Heileen in Nijverdal. Op deze beleids- en bezinningsdagen hebben we onder 
meer gesproken over Ludger’s betrokkenheid bij de Wonne na zijn pensione-
ring, over de handhaving van onze 9-maanden-termijn, de betalingsachter-
standen, de gewenste renovatie van de kamers van onze tijdelijke huisgeno-
ten en het beleidsplan voor de komende vijf jaar.  

In oktober was er weer een vergadering met de Raad van Advies.  Een be-
langrijk agendapunt was de herinrichting van de kamers voor huisgenoten en 
wat er gebeurt met het gebouw. Onze verhuurder, St. Joseph, overweegt nl. 
ons  gebouw te verkopen. De beslissing daarover volgt na een rapport van 
een externe adviesbureau met betrekking tot (her)gebruik van monumentale 
panden. In december hebben we hierover met twee beleidsmedewerkers ge-
sproken. Daarbij hebben we gemeld dat we de kamers een facelift willen 

Wonne-uitje: samen bowlen! 
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geven. Wat er ook met het gebouw gebeurt, in principe kunnen we aan de 
slag met het renoveren van de kamers.  

Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het werven van nieuwe kern-
groepsleden en/of vrijwilligers. Via allerlei mediakanalen hebben we een 
soort vacature geplaatst. Daarop hebben we verschillende reacties gekregen, 
voornamelijk van mannen. Met een aantal is alleen een gesprek geweest, 
twee mannen hebben een paar dagen met ons meegeleefd. Ze hebben er 

niet voor gekozen om kerngroepslid 
te willen worden. Mogelijk blijven 
ze nog als vrijwilliger betrokken.  

Medio dit jaar verwelkomden we  
Dinie als nieuwe vrijwilligster, zij 
kwam tot voor kort eenmaal per 
week koken en gaf ook verschil-
lende keren voetreflexmassages. 

Nu het virus weer actiever is, kiest ze ervoor om, evenals een aantal andere 
vrijwilligers, in de luwte te blijven. 
 
Voorjaar 2020 zou Wijkteam Hofkamp-De Riet voor een kennismaking bij ons 
komen. Dat werd toen uitgesteld. Uiteindelijk verwelkomden we in oktober 
van dit jaar een delegatie van het Wijkteam: een intaker, een wijkcoach en de 
teamleider. We hebben uitgewisseld wat ieders rol is en wat we van elkaar 
kunnen verwachten. Een belangrijk punt is dat als iemand via een zorgorgani-
satie bij ons wordt aanmeld, wij hun mogelijke komst ook bij het Wijkteam 
melden. 

Dit jaar kregen we van Obimex 
Almelo in principe twaalf 
kaartjes voor de wedstrijd He-
racles-Heerenveen op 4 de-
cember. Een erg leuk gebaar! 
Maar helaas was er op grond 
van de coronamaatregelen 
geen publiek toegestaan.  

 Op 5 december vierden we 
met onze huisgenoten het Sint Hier zagen we Heracles spelen, augustus 2019 
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Nicolaasfeest. Onder het genot van warme chocolademelk, speculaas en pe-
pernoten, en hapjes werden alle cadeautjes uitgepakt. De Sint was dit jaar 
erg gul geweest met cadeautjes met veel leuke, persoonlijke gedichten erbij!  

Dit jaar zijn ons enkele mensen ontvallen. Na bijna een jaar in een verpleeg-
huis te hebben gewoond overleed mijn moeder op 4 september. Op 31 okto-
ber overleed na een kort ziekbed Ine Bult. Zij was lid van onze Raad van Ad-
vies. Frida schreef voor haar een In Memoriam.  

Nu er weer nieuwe coronamaatregelen zijn afgekondigd die tot 14 januari 
2022 zullen gelden, kunnen we met de Kerstdagen slechts enkele mensen 
van buiten ontvangen. In deze donkere dagen voor Kerst, in deze tijd waarin 

we opnieuw beperkt 
zijn in onze vrijheid, 
zien we uit naar licht. 
Licht aan het eind van 
de tunnel. Dat we 
weer zonder angst el-
kaar een knuffel kun-
nen geven, elkaar kun-
nen ontmoeten. Dat 
we weer gewoon kun-
nen sporten, naar het 
theater of een concert 
kunnen gaan. Dat eind 
van die tunnel lijkt niet 
dichterbij te komen.  

Veel mensen hebben steeds meer moeite met de beperkende maatregelen 
en er ontstaat steeds meer een tweedeling, tussen gevaccineerde en onge-
vaccineerde mensen. We verlangen naar het licht van de vrijheid. Het feest 
van de geboorte van Jezus, waarmee Gods licht in de wereld is gekomen 
wordt toch opnieuw gevierd. Het licht van Kerstmis laat zich niet tegenhou-
den door een virus.  

Laten we elkaars keuze en vrijheid respecteren, en onze verantwoordelijk-
heid nemen. Samen komen we eruit. 

Daniëlle  

Ludger maakt ieder jaar een grote Kerststal in de kapel 
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GEROEPEN EN GERAAKT, MIJN WONNE-GEMEENSCHAPPEN IN TWENTE 

De eerste Wonne-gemeenschap ontstond in april 1979 in Enschede. Bevlogen 
mensen wilden hier in het oude klooster aan de Noorderhagen een leefge-

meenschap beginnen. Studentenpastor br. Arnulf Sibbing was als kapucijn – 
lid van een franciscaanse orde - één van de initiatiefnemers en heeft er 
ook tientallen jaren gewoond. Er waren meer broeders en zusters die het 
Wonne-leven verkozen 
boven het in het kloos-
ter leven, maar ook le-
ken voelden zich door 
‘het Wonne-ideaal’ aan-
gesproken.  

Van meet af aan ging het 
om ‘evangelisch leven’… 
leven naar het evangelie 
zoals het in het Nieuwe 
Testament staat. Met 
aandacht voor al wat 
leeft, ruimte scheppend voor mensen in de knel, gevoed door wat er in de 
Bijbel geschreven staat. Het was zoiets als gaan de voetsporen van de mysti-
cus Franciscus van Assisi die gedreven leefde met aandacht en eerbied voor 
al wat is. Alles was zijn broeder, zijn zuster, en de Allerhoogste verdiende alle 
eer. Hij was diep geraakt door het leven en de woorden van Jezus die rijk was 
bij God, maar zonder rijkdom was neergedaald naar de aarde om ons mensen 
te redden. Die daarmee ook liefde plantte in de harten van mensen. Francis-
cus deelde wat hij had en méér dan dat.  

In 1991 kwam ik voor het eerst in deze woongemeenschap in Enschede. Het 
voelde alsof ik thuis kwam bij mijn diepst verlangen, maar ik had mijn baan in 
Friesland. Anderhalf jaar later kwam ik weer, ik had mijn baan in tussentijd 
opgezegd. Ik kwam voor een half jaar, maar bleef uiteindelijk drieënhalf jaar, 
werd fulltime lid van de kerngroep en runde er samen met medekerngroeps-
lid Francine v.d. Broek en een aantal vrijwilligers de tweedehandswinkel 
Handje Twee. We leefden van weinig, maar er was altijd genoeg. Zonder 
enige twijfel ben ik gegroeid in deze jaren. Het waren misschien wel de rijkste 
jaren van mijn leven… In die tijd leefden we met ruim 30 mensen samen… 

Woongemeenschap De Wonne in Enschede 
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Het leven met mensen die dakloos en thuisloos geworden zijn, was lang niet 
altijd gemakkelijk. Ieder droeg wel een rugzak vol moeilijke ervaringen, maar 
samen hielden we de moed erin…. Het was voor ons als kerngroep een steun 
dat we meermalen per dag samenkwamen in de kapel, Daar werd gezongen, 
gelezen, gebeden, gedeeld en waren we samen stil. Voor ons was de huiska-
pel het kloppend hart van het huis. Hier voelde je dat het leven en zijn in De 
Wonne, gedragen werd door iets wat veel groter was dan de groep mensen 
die daar dan bijeen was, God..  Toch  koos ik na drieënhalf jaar weer voor het 
betaalde werk, mijn eigen huis in Groningen, en tijd voor vrienden. 

Maar soms kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan. Het komend jaar ben ik 15 jaar 
kerngroepslid van De Wonne in Almelo en 
daarnaast ben actief als vrijwilliger, zowel 
binnen de Franciscaanse Beweging, als in 
Almelo en in Nijverdal. En ook nu word ik 
gevoed in de kapel waar we als kern-
groepsleden dagelijks tweemaal bij elkaar 
komen. In het samen zingen, lezen, bid-
den, luisteren en stil zijn, voel ik hoe ik me 
weer verbind met mijn diepst verlangen 
om er te zijn voor mensen die tussen wal 
en schip vallen en voel ik hoe Allerhoogste 

ons veel heeft gegeven en geeft. Dan voel ik me dankbaar voor dit leven in 
verbondenheid met elkaar als kerngroepsleden, met onze huisgenoten en 
vrijwilligers, maar ook met de leden van de Wonne-gemeenschappen in En-
schede en Glanerbrug..  

Veel heb ik geleerd van enkele kapucijnen hier in Nederland. Eerst in een se-
rie Kloosterweekenden die ik bij hen volgde. Hun eenvoud raakte me, evenals 
hun oprechte zoeken naar wat de ander nodig had en hoe de Franciscaanse 

spiritualiteit in ons mensen verankerd kon worden. Ze lieten we ervaren dat 
een religieus leven niet alleen Godgericht, maar evenzeer mensgericht is. 
Leven naar het evangelie is samen leven, ruimte scheppen voor God en 
mensen. Respectvol, met aandacht, toegewijd… en dat ervaar ik als ‘zinvol le-
ven’…. 

Heileen 

Vrede en alle goeds                                     
de Franciscaanse groet 
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 OMRINGD DOOR ENGELEN 

 
Ik was in een wereld vol wan-
trouwen, een liefdeloos gevoel en 
gedachten. Geen warme woning, 
zo koud. Zoveel duistere krachten. 
Niemand die van me houdt. 
 
Dit was de droom die in mijn 
hoofd rond maalde. Zwart, een de-
pressie tegemoet. Op zoek naar 
een lichtbaken. Een gevoel van zoet. 
 
Ik dwaalde buiten, sliep overal. Een kamer, een bank, een boot, een koude 
hal. Maar mooie mensen kwamen. Een havenmeester met warme koffie. Een 
voorbijgangster, zij gaf mij een kamer voor langere tijd. Een maatschappelijk 
werkster, haar armen om me heen. Zij wees mij de weg naar De Wonne.  
Wij gingen samen daarheen. 
 
Hier werd ik ontvangen, zo vriendelijk en niet meer alleen. Achter de wolken 
een straaltje zon dat op mij scheen.  
 
Ik geloof nu in Engelen, omringd door hen voel ik weer moed. Dansend ga ik 
een hoopvolle toekomst tegemoet. De vleugels van hen, geven mij zoveel 
warmte.  
 
Ik ga verder in volledige kalmte…. 

Pauline 
 

 
Als je ergens meer dan drie minuten over aan het klagen bent,  

had je er twee minuten geleden al iets aan moeten doen. (Catlin Moran). 
 

Als je het vaak genoeg zegt, zul je gaan voelen wat je zegt.  

Geloof in jezelf en in je dromen.  
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LEVEN MET PENSIOEN 
 
In mei ben ik gestopt met mijn betaalde werk als katholiek pastor in justitiële 
inrichting De Karelskamp in Almelo. Dat was iets eerder dan mijn AOW-leef-
tijd. Die is in oktober ingegaan. Ik heb mijn werk met de mannen in de Ka-
relskamp altijd graag bedaan. Vóór en niet ná de zomer ben ik gestopt, om-
dat ik toch geen plannen meer voor een nieuw seizoen hoefde te maken, en 
omdat er op tijd een opvolger voor mij klaarstond (Albert Kamp).  
 
Ik ben nu vrij om 18 uren per week anders in te vullen. Ik heb meer tijd voor 

de Wonne beschik-
baar. Dat betekent 
niet dat ik meer ta-
ken op me neem, 
maar dat ik meer tijd 
beschikbaar heb 
voor zomaar contact 
met bewoners. Er 
zijn, zonder direct 
iets te moeten. 
Want dat is toch we-
zenlijk in deze woon-
gemeenschap. 

 
Maar ik heb nu ook 

een ‘eigen dag’, een dag waarop ik niets voor de Wonne hoef te doen. Dat is 
de donderdag geworden. Gedeeltelijk is dat vrije tijd voor mezelf, dingen 
doen waar ik anders niet genoeg aan toe kwam. Gedeeltelijk vul ik die dag 
ook in met meer betrokkenheid bij de begeleiding van Franciscaanse Kloos-
terweekenden. Begeleider was ik al een paar jaar. Nu zit ik ook in de werk-
groep die het geheel organiseert. Ik vind het belangrijk om ook iets buiten de 
Wonne te hebben, niet helemaal opgeslokt te worden door het huis. Want 
dat kan makkelijk, als je er niet zelf voor waakt. 
 

Ludger  

Ludger aan de slag op zijn ‘eigen dag’….  
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MANTELZORG 

Sinds eind september 2020 woonde mijn moeder in verpleeghuis De Hof-
kamp. Ze had vasculaire dementie, mijn vader kon niet meer voor haar 
zorgen. Ik ging twee dagen per week bij haar op bezoek, mijn vader ging 
vijf dagen per week. Soms was hij er ook wel als ik kwam. Daarnaast ging 
ik ook éénmaal per week bij mijn vader op bezoek. Als we samen bij mijn 
moeder waren konden we ook niet veel praten.  

De laatste weken van haar leven wa-
ren zwaar voor haar. Door de demen-
tie werd ze steeds angstiger, onrusti-
ger en kreeg meer pijn. Ze zocht meer 
en meer de nabijheid en geborgenheid 
van mijn vader en mij. Als we kwamen 
werden we altijd hartelijk begroet. Het 
was heel bijzonder dat ze ons tot op 
het laatst toe herkende. Niet dat ze 
wist dat we haar man en dochter wa-
ren, maar het voelde vertrouwd en 
veilig. Op een bepaalde manier was ze 
voor mij dichterbij dan ooit. Op het 
laatst kon ze ook niet meer slikken en 
krijg ze alleen nog de pijnmedicatie per 
infuus. Na twee dagen te hebben ge-
waakt, is ze op 4 september is ze rustig 
overleden.   

Ik heb samen met mijn vader, de uit-
vaartverzorger, en twee voorgangers van de Nieuw Apostolische Kerk 
haar uitvaart vormgegeven. Het was spannend maar ook fijn dat ik wat 
kon vertellen over haar leven en wat ze betekent heeft.  Haar uitvaart 
deed voor mij recht aan wie ze was, en het leven dat ze heeft geleefd. Ik 
kijk er met een warm gevoel op terug. Het was voor mij ook fijn dat er 
mensen van De Wonne bij aanwezig.  

Mijn vader pakte zijn leven eigenlijk wonderbaarlijk goed op. Hij zorgde 
goed voor zichzelf, ruimde spullen van mijn moeder op. Maar hij kreeg 

Daniëlle en haar moeder                              
in de laatste levensfase 
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wel wat meer klachten. De aangezichtspijn kwam terug, zijn bloedglucose 
werd vooral ’s nachts te laag. Het meest zorgelijke was dat hij regelmatig 
duizelig werd en af en toe flauw viel. Op 28 oktober kreeg ik de schrik van 
mijn leven. ’s Middags kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis dat 
mijn vader acuut met de ambulance was binnen gebracht. ’s Morgens had 
ik hem nog gesproken en ging het goed. Hij had een flinke longontsteking  
en hartritmestoornissen. Hij werd aan de beademing gelegd kreeg een tij-
delijke pacemaker en antibiotica. We moesten er rekening mee houden 
dat hij het niet zou redden.  

Wat was bang dat ik mijn vader 
zo kort na mijn moeder ook 
zou verliezen. Daar was ik nog 
niet aan toe!  Hij heeft tien da-
gen op de IC gelegen, een paar 
dagen hebben ze hem slaap ge-
houden. Het waren dagen tus-
sen hoop en vrees. Niet alleen 
of hij zou blijven leven, maar 
ook hoe hij eruit zou komen. 
Wat zal hij weer kunnen? Wat 
voor kwaliteit van leven heeft 
hij dan nog, en is dat voor hem 

een zinvol leven? De eerste dagen was er weinig vooruitgang en kon hij 
niets meer. Maar langzaam aan herstelde hij weer. Hij ging naar de long-
afdeling, kreeg nog zuurstof, sondevoeding omdat hij niet kon slikken, en 
medicijnen per infuus. Hij moest nog wel overal bij geholpen worden. Ik 
was blij, maar het brak mijn hart hem zo hulpeloos te zien. In een keer is 
hij veranderd van een man die alles nog zelfstandig kon, naar een hulpbe-
hoevende, oude man. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten.  

Nu verblijft hij in verpleeghuis Eugeria voor revalidatie. Het ontroert me 
hoe trots hij is op wat hij weer kan, en heb diepe bewondering voor zijn 
levenslust en doorzettingsvermogen. We hebben nu gesprekken die we 
eigenlijk nooit eerder hebben gehad. Over de hiervoor genoemde vragen, 
en spreken naar elkaar uit wat we voor elkaar betekenen. We halen 
mooie herinneringen op en genieten van elkaars nabijheid. Wat ben ik 

Daniëlle: ik was bang dat ik mijn vader                       
zo kort na mijn moeder ook zou verliezen…. 
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dankbaar dat we deze tijd nog samen hebben. Dat we deze kans nog heb 
gekregen om dingen uit te spreken en deze waardevolle gesprekken te 
voeren. Deze gesprekken zal ik altijd koesteren in mijn hart. 

Dit alles heeft 
natuurlijk ook 
impact op de 
voortgang van 
mijn studie The-
ologie en le-
vensbeschou-
wing. De zorg 
voor mijn ou-
ders, en nu 
voor mijn va-
der, kost best 
veel tijd en 
energie. Naast alles wat geregeld moet worden houden de zorgen me ook 
in gedachten bezig, waardoor ik me ook moeilijker kan concentreren. Ik 
heb daardoor weer meer achterstand opgelopen. Er liggen nog een aantal 
verslagen die ik moet schrijven. Op het moment ben ik bezig met het vak 
Existentiële Zorg, daarin gaat het om het voeren van gesprekken waarin 
de focus ligt op de zingevende, levensbeschouwelijke of godsdienstige di-
mensies van het gesprek of het contact met de gesprekspartner. Het gaat 
erom dat ik leer de gesprekspartner te begeleiden op het gebied van de 
existentiële thema’s, zoals het kwaad en het lijden, eindigheid van het be-
staan, eenzaamheid, identiteit, vrijheid, ervaring van blijdschap, het 
goede, die op dat moment in het leven van de gesprekspartner spelen. 
Hiervoor loop ik nu stage bij de Wonne Enschede.  

Dit vind ik eigenlijk het mooiste aspect van het vak pastoraal werker of 
geestelijk verzorger. Aan deze gesprekken en de uitwerking daarvan heb 
ik op het moment de handen vol, de rest blijft nog even liggen. De oor-
spronkelijke planning was om juli 2022 klaar te zijn, zoals ik het nu in kan 
schatten wordt dat een half jaar later.  

Daniëlle 

Daniëlles studie…. Theologie & Levensbeschouwing 
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RENOVATIE VAN DE KAMERS 
 

De kamers van de tijdelijke bewoners zijn 

de kamers waar tot 1994 de zusters in 

woonden, die in dit voormalige klooster 

leefden. Inrichting en inventaris lijken nog 

steeds op de kamers van de zusters. 

We hadden al wel langer de gedachte dat 

de inrichting van de kamers niet meer van 

deze tijd was, en we zagen ook dat veel 

erg versleten was. Die gedachtes begon-

nen dit jaar tot actie te worden, toen twee lijnen bij elkaar kwamen: Jan, een 

vrijwilliger van het voormalig Eetproject in De Wonne en deelnemer aan het 

Open Avondgebed, is timmerman en was bereid om op maat voor alle ka-

mers ledikanten te maken. En het Almelose bedrijf Obimex, dat ons al eerder 

financieel had ondersteund, was bereid om de nieuwe ledikanten te betalen. 

Zo hebben we nu mooie nieuwe bedden. Dat was een eerste stap. 

 

Nu plannen we de tweede stap. Een grondige renovatie, waarbij wat versle-

ten is (een oude inbouwkast, een gammele losse kast, en aftandse wasbak-

ken) moet worden vervangen, en de beperkte ruimte van de kleine kamers 

veel efficiënter moet worden gebruikt. Er is - weer samen met Jan - een ont-

werp gemaakt, waarbij aan de muur tegenover het bed veel kastruimte 

wordt geschapen, waardoor het nodig is dat de grote wasbak verplaatst en 

door een kleinere moet worden vervangen. De nu aanwezige kleine tafel 

wordt dan vervangen door een bureaublad. Ook nu kunnen we voor het 

houtwerk (kasten en bureaublad) een beroep doen op Jan. Maar voor het 

loodgieterswerk (de vervanging van de wasbakken) hebben we toch ook de 

eigenaar, woningstichting St. Joseph, nodig. Wij zijn daarover met hen in ge-

sprek. Wat St. Joseph in het gebouw wil investeren, zal ook beïnvloed worden 

wat zij met het hele Egbertus-complex willen doen: in bezit houden, als ge-

heel verkopen, in onderdelen verkopen. Maar iets zal toch op korte termijn 

moeten gebeuren. We kunnen de kamers niet nog jaren zo laten als ze zijn. 

   

Ludger 
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IK BEN EEN SOORT DEELTIJD-KERNGROEPSLID….  

 

Vanaf mei 2007 was ik uitwonend kerngroepslid 

met een eigen kamertje in De Wonne. Ik kon dus 

altijd blijven slapen, maar ging ook vaak naar 

huis. Sinds het vertrek van Berno naar De Bilt - 

in juni 2020 - ben ik zo ongeveer de helft van de 

week in De Wonne en de andere helft van de 

week is mijn uitvalsbasis mijn huis in Nijverdal.  

 

In de dagelijkse praktijk is het vaak moeilijk te 

scheiden en lopen verantwoordelijkheden die ik in De Wonne draag, even-

goed door als ik in Nijverdal ben. En de tijd dat ik fysiek in De Wonne ben, is 

een soort ‘quality time’. Mijn eigen kamer gebruik ik om te slapen, de rest 

van de tijd ben ik hoofdzakelijk ‘onder de mensen’ en doe mijn klussen. Soms 

doen we ook een spelletje, kijken TV, praten over allerhande zaken of klaren 

samen een klus. Als ik met de deur op een kier in het kantoortje zit, is dat 

voor velen ook een uitnodiging om even onder vier ogen  praten…. De ene 

keer over koetjes en kalfjes, en dan weer over heel serieuze zaken. 

 

Eigenlijk merk ik dat deeltijd-kerngroepslid-zijn, wel met mijn fysieke aanwe-

zigheid te maken heeft, maar mentaal is De Wonne alle dagen van de week 

aanwezig…. Ook al doe ik dan geregeld zaken voor bijv. Schuldhulpmaatje, 

iets met betrekking tot de Franciscaanse Beweging of LETS in Hellendoorn.   

En vind ik dat erg dat ik min of meer ‘met De Wonne getrouwd ben’? Niet 

echt. Al verzucht ik soms wel ‘het wordt tijd dat ik met pensioen ga!’….  

 

Heileen 

 

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, 

zul je soms eerst oude dingen los moeten laten. 

 

blz. 18 - Foto’s: de grasmaaier is vastgelopen, samen grasmaaien, Denise in 

rust, Giuseppe met zijn pizza-surprise, maaltijd  op Ludgers laatste werkdag.  
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DE WONNE 

Een huis vol bijzondere mensen... 
met ieders eigen hoop en wensen... 
 
Een huis vol verschillen.... 
dat de grond soms doet trillen. 
 
Een huis vol vele achtergronden... 
dat discussie soms in ruzie doet uitmonden. 
 
Een huis vol begrip.... 
al zit je dicht op elkaars lip. 
 
Een huis vol gezelligheid.... 
waar ieder gezamenlijk z'n eigen leven leidt. 
 
Een huis vol bijzondere vriendschappen... 
waarbij je elkaar vaak kan oplappen. 
 
Een huis met een hele bijzondere 
kerngroep... 
die er voor iedereen zijn, voor elke roep. 
 
Een huis vol liefde en empathie.... 
er ontstaat soms zelfs een relatie. 
 
Een huis vol warmte en sfeer.... 
dat ik hier heb mogen wonen was een hele eer. 

 
Karin 
 

 
Een goed leven is vaak glimlachen, groots dromen,  

jezelf verwonderen en je realiseren  
hoe gezegend je bent met alles wat er wel is.  

 

Karin blikt terug op  
haar verblijf in De Wonne Almelo 
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DIEFSTAL EN WANTROUWEN 

 

Het gebeurde in juli, in de weken dat Daniëlle en ik met vakantie waren, 

en Heileen als enig kerngroepslid thuis was: verschillende bewoners 

klaagden dat van hun kamer geld verdwenen was. Het overkwam ook Hei-

leen zelf. Bovendien verdween ook uit de kluis van De Wonne. En dan ver-

tellen bewoners dat ze ook vóór die vakantietijd geld zijn kwijtgeraakt. En 

het ging een aantal keren niet om een paar tientjes, maar om grotere be-

dragen. En dan komen vragen: Hoe kunnen we dit stoppen? Wie in huis 

doet zoiets? Want duidelijk is dat de dader(s) niet van buiten kwam(en), 

en dat ook niet zoveel mensen per ongeluk geld verloren zijn. Wie kun je 

dan nog in huis vertrouwen? Voor je het weet ontstaat er een sfeer van 

wantrouwen en ook van verdenkingen. Dat mensen denken: die heeft het 

zeker niet gedaan, of die en die kan ik me voorstellen dat die het doet. Die 

of die hebben altijd geld tekort, enz. Het hakt er wel in. Want in 27 jaar 

Wonne Almelo is het verdwijnen van zoveel geld nog nooit gebeurd.  

 

Wat hebben wij wel en niet gedaan? Om verdere diefstallen te voorko-

men hebben we de sloten van alle kamers en van het kantoor vervangen 

(omdat het niet uit te sluiten was dat iemand sleutels had ontvreemd of 

gekopieerd). En we hebben iedereen op het hart gedrukt om echt altijd de 

eigen kamer op slot te houden en sleutels bij je te houden. Dat had het 

gewenste resultaat. Alleen: de dader(s) kom je dan niet meer op het 

spoor. Sommigen hebben ons daarom aangeraden om in huis camera’s op 

te hangen, zodat iemand betrapt zou kunnen worden. Wij hebben ervoor 

gekozen om dat niet te doen. Daarbij speelden niet alleen praktische be-

zwaren een rol, maar ook: als je totale controle uitvoert, leef je vanuit 

wantrouwen. En dat is wat we niet willen. Vertrouwen dat beschadigd is, 

win je niet terug door zelf wantrouwend te handelen. Niet wantrouwen, 

maar óók niet dingen op z’n beloop laten. Zie de maatregelen die we wel 

hebben genomen. 

 

Ludger 
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ONS LOKALE NETWERK - HET ARMOEDEPACT 

Sinds een aantal jaren maken we deel uit van het Armoedepact in Almelo.  
De ‘aanjager’ hiervan is in dienst van de gemeente Almelo, Peter van Hete-
ren. Daarnaast is hij lid van onze Raad van Advies. Door zijn werk kent hij veel 
organisaties en wijst ons soms ook de weg als we iemand of iets nodig heb-
ben. Het Armoedepact is een Pact tégen armoede en er zijn in Almelo vele or-
ganisaties die zich inzetten om mensen met weinig budget verder te helpen. 
Op deze manier leggen we zinvolle verbindingen en weten we elkaar te vin-
den als het nodig of wenselijk is. 
 
Zo weten we als het nodig is Almelo Sociaal en Almelo doet mee! te vinden, 
kennen we Kleedhoek De Inloop en de kledingwinkel Ezra, leggen we gere-
geld contact met de Schuldenspecialisten en/of Schuldhulpmaatje Almelo, 
maken we gebruik van de deskundigheid van de mannen van he Repaircafé, 
etc. Maar ook anderen komen we tegen op de bijeenkomsten van het Ar-
moedepact. Mensen vanuit de kerken, de wijkteams en allerlei hulporganisa-
ties in Almelo.  

De ontmoetingsbijeenkomsten van het Armoedepact zijn dan ook altijd boei-
ende bijeenkomsten, want samen deel je één passie: er zijn voor mensen die 
een weg zoeken in deze ingewikkelde samenleving of die het even niet meer 
rooien. Door het Pact zijn we samen sterker! Daar kan ik echt van genieten! 

Heileen 

 

 

 
Ik heb te vaak een komma gezet 

waar het een punt had moeten zijn. 

 

Het grootste voordeel van positief praten over mensen die er niet bij zijn,      

is dat je niet bang hoeft te zijn dat ze het te horen krijgen.  
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IN MEMORIAM INA BULT… ‘AFSCHEID NEMEN, HOE DOE JE DAT?’ 

 
Afscheid nemen is met  

zachte vingers, wat voorbij 
 is, dichtdoen en 

verpakken in de goede 
herinnering van de 

gedachten. 
 

In 2014 was Ine maatschappelijk werkster van één van onze gasten. Samen 
hebben wij met hem een intensieve en soms moeilijke periode meegemaakt 
maar door Ine’s deskundigheid én betrokkenheid konden wij dit in goede sa-
menwerking afronden.  

Niet veel later werden wij als Wonne uitgenodigd op haar afscheidsreceptie 
omdat ze met pensioen ging. Het bleek ook een mooie gelegenheid om het 
Almelose netwerk van welzijnswerkers beter te leren kennen.  

Toen wij als Wonne niet veel later op zoek waren vervanging in de Raad van 
Advies voor iemand die bekend was met het welzijnswerk in Almelo, dachten 
we onder meer aan Ine. Hoewel ze niet meer hierin actief was, kende zij het 
welzijnswerk wel van binnenuit. Het bleek dat Ine de Wonne ook was toege-
daan en zij stemde dus toe. 

Gaandeweg leer je dan elkaar beter kennen en het was duidelijk dat haar be-
trokkenheid bij menselijke problemen zeker ook de maken had met de wijze 
waarop zij omgegaan is met moeilijke gebeurtenissen in haar eigen leven. Zij 
wist wat dit kon inhouden, maar ook hoe je daarbij kracht kunt vinden door 
ze ook aan te gaan én door de steun die de omgeving je kan geven.  

In 2018 verhuisde zij naar Deventer waar haar dochter - als enig nog in leven 
zijnde gezinslid - woonde,  en waar zij graag meer oppas-oma zou willen zijn. 
Wel bleef zij lid van onze Raad van Advies.  

In oktober dit jaar mailde Ine dat ze vanwege rugklachten niet in staat zou 
zijn de reis en vergadering naar Almelo te kunnen volhouden die gepland 
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stond voor de 13e.  Toen ik enkele dagen later 
contact met haar had bleek ze in het weekend 
(op 9 of 10 oktober) een spoedopname te heb-
ben gehad en via de IC op  de afdeling Oncologie 
te liggen. Wij hebben anderhalve week meerma-
len telefonisch contact te hebben en het bleek al 
spoedig dat Ine echt in de laatste fase van haar 
leven was. ‘Naar huis gaan zit er niet meer in, er 
wordt gekeken waar ik wel heen kan.’. Maar ook 
daar is het niet meer van gekomen, ineens ging 
het wel heel snel. Op 29 oktober heb ik haar nog 
mogen bezoeken, toen was al duidelijk dat het 
echt een van de allerlaatste dagen was. Ine was 

lichamelijk zwak, maar mentaal sterk; klaar om te gaan, maar ‘afscheid ne-
men hoe doe je dat’ zei ze ook… Ze heeft het antwoord gevonden en is 31 ok-
tober, 72 jaar oud, heengegaan. 

Peter van Heteren , lid van de Raad van Advies, en ik hebben haar crematie 
bijgewoond en mogen zien hoe Ine voortleeft in haar dochter, op de wijze 
waar zij daar over haar moeder kon spreken.  

 

Frida Koopman 

 

 

Een wijze les 

De meester zei tegen zijn leerling: ‘Stel, iemand komt naar je toe met 
een cadeautje, maar je neemt het niet aan. Van wie is dan het cadeau-
tje?’ ‘Van degen die het jou wil geven’, antwoordde zijn leerling. ‘Dat-
zelfde geldt voor dingen als jaloezie, boosheid en beledigingen’, zei de 
meester. ‘Als je het niet aanneemt, blijft het van degene, die het met 

zich mee zeult’. Onthoud het als je zo’n persoon tegenkomt…     

             .                            
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Financiële verantwoording 2020 Bedragen afgerond in € 100 

Baten 2020 2019 2018 2017 

Bijdragen leden 27.600 26.600  29.500 28.500 

Bijdragen medebewoners 37.000 37.700 35.100 39.000 

Ontvangen giften 1.500 6.300 1.200 2.000 

Rente 0 0 100 300 

Totaal baten (a) 66.100 70.600 65.900 69.800 

     

Lasten     

Huisvestingskosten (1)     

Onderhoud 2.300 4.200 2.100 2.400 

Belastingen en verzekeringen 1.300 1.300         1.000 1.000 

Afschrijvingen 1.800 300 300 300 

Huren 17.900 17.700 17.500 17.400 

Schoonmaakartikelen 500 300 400 500 

Energiekosten 9.600 10.600 5.200 8.200 

Totaal huisvestingskosten (1) 33.400 34.400 26.500 29.800 

     

Directe kosten (2)     

Huishouding 14.100 8.200 9.600 9.100 

Was 400 300   500 500 

Ontspanning 500 1.400 1.100 700 

Boeken en studiekosten 0 200 500 900 

Reiskosten 100 0 100 100 

Totaal directe kosten (2) 15.100 10.100 11.800 11.300 

     

Algemene kosten (3)     

Kapel 100 0 100 200 

Telefoon 1.300 1.300 1.200 1.200 

Abonnementen en contributies 400 700 900 900 

Representatie 600 900 800 200 

Administratie 200 100 100 0 

Diverse kosten 1.100 500 300 700 

Totaal algemene kosten (3) 3.700 3.500 3.400 3.200 

     

Betaalde giften (4) 15.800 6.000 4.300 9.500 

     

Totaal kosten (b=1+2+3+4) 68.000 54.000 46.000 53.800 

Expoitatieresultaat (a – b) - 1.900 16.600 19.900 16.000 
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TOELICHTING OP DE CIJFERS 

 De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2020. In de andere kolommen 

kan de lezer de financiële ontwikkelingen 2017-2019 volgen. 

Cijfers zijn maar cijfers. Ze geven wel aan dat de Wonne Almelo zichzelf kan be-

druipen  (wij ontvangen geen overheidssubsidies en zijn ook niet afhankelijk van 

structurele giften). Maar cijfers zeggen niets over het feitelijk reilen en zeilen van 

de Wonne. Niet over het vele werk dat door tijdelijke bewoners, vrijwilligers en 

kerngroep wordt verricht om zo’n groot  huishouden draaiend te houden. En ze-

ker niet over het enthousiasme en de inzet van al die mensen, die iets van hun 

tijd, aandacht, deskundigheden en vaardigheden aan de Wonne geven. 

Wij zijn blij dat de financiële administratie  sinds het begin wordt ondersteund 

door de Nederlandse Kapucijnen. Helaas komt hier door inkrimping bij de Kapu-

cijnen eind 2021 een eind aan. Hier in huis worden de boeken bijgehouden door 

onze vrijwilligers Ada en Bert, die ook de cijfers hiernaast op een rijtje heeft ge-

zet. We zijn dankbaar dat Bert heeft  in de afgelopen maanden een eigen admini-

stratiesysteem heeft ontwikkeld, waarmee we zonder de Kapucijnen verder kun-

nen.  

Enkele opmerkingen bij de cijfers 
a. De afschrijvingen zijn hoger dan de jaren ervoor, omdat een nieuwe wasma-

chine en nieuwe vloerbedekking aangeschaft zijn. 

b. De energiekosten zijn lager dan het jaar daarvoor, maar toch hoger dan het 

gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat vraagt aandacht van ons. 

c. De huishouding kostte flink meer dan de jaren ervoor. De reden is, dat ons 

eetproject ‘De Eetkamer’ tot nu toe apart geadministreerd werd, maar nu in 

de kosten van de eigen huishouding is geïntegreerd. Dat maakt een verschil 

van € 4.003,- . 

d. ‘Ontspanning’ is uiteraard lager, omdat i.v.m. corona het jaarlijkse uitstapje 

niet doorging en feesten een kleinere omvang hadden.  

e. De betaalde giften zijn € 10.000 hoger omdat wij dit bedrag hebben overge-

maakt naar Stichting Broedplaats Projecten, een aan de drie Wonne-ge-

meenschappen gebonden fonds voor onder andere leefgemeenschappen. 

Daardoor is er in 2020 geen positief exploitatieresultaat. 
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EEN HUIS VOL MENSEN  IN 2021 

Naam     van  tot 
 

Abu     14-06-2021 
Ali     12-10-2020 31-01-2021 
Ayele     27-02-2021 
Barbara     04-10-2021 
Bert     31-08-2020 21-04-2021 
Daniëlle Geleijns (kerngroepslid) 14-10-2015 
Denise     16-10-2020 
Giuseppe    23-08-2021 
Heileen Holman (kerngroepslid) 16-05-2007 
Frans     05-05-2017 
Hettie     09-01-2021 15-01-2021 
Jan     31-12-2020 22-05-2021 
Johnny     21-12-2019 26-10-2021 
Karin     26-08-2020 26-10-2021 
Louise     20-09-2021 
Ludger Schüling (kerngroepslid)  19-06-1995 
Nourou     06-02-2021 26-08-2021 
Pauline     25-11-2021 
Saskia     14-12-2020 29-08-2021 
 
 
 

 
Waaraan denkt Barbara? 

 
Is het de nieuwe lockdown,  

of is het omdat ze rond de Kerst  
voor het eerst sinds jaren 

bij haar familie in Polen en in Roemenië 
zal zijn… en ons moet missen? 
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KERNGROEPSLID IN DE WONNE ALMELO… 
IETS VOOR JOU? 

 

Onze woongemeenschap bestaat uit een kern-

groep (de vaste bewoners) en acht tot negen 

tijdelijke bewoners. Als kerngroep wonen wij 

met hen samen, omdat zij op dat moment geen ander onderdak hebben. Als 

vaste bewoners voeden we onze maatschappelijk-betrokken inspiratie en 

verbondenheid onder meer door twee meditatieve gebedsmomenten per 

dag in de huiskapel, maar ook door het dagelijks leven samen te delen… 

 

Wij zoeken uitbreiding van de kerngroep. Voel jij je ertoe aangetrokken om 

medeverantwoordelijkheid te dragen voor het huis, voor elkaar en onze tijde-

lijke bewoners? En herken jij je in onze leefstijl, die we samen vatten als: 

 

gastvrij en betrokken, 

eenvoudig en duurzaam, 

gevoed door geloof, hoop en liefde. 

 

Onze woongemeenschap vraagt wel 

iets van je, zoals: aandachtig, trouw 

en flexibel omgaan met vaak kwets-

bare medebewoners. Het geeft daar-

entegen ook energie en zin aan je be-

staan. Zo is het een boeiende leef-

wijze, waaraan je zelf kunt groeien. 

 

Ben je nieuwsgierig Kijk dan op de 

website en kom eens kennismaken! 

 

Heileen, Ludger, Daniëlle 

 

info@dewonnealmelo.nl  -  www.dewonnealmelo.nl  -   0546-456436                                                                            
  

mailto:info@dewonnealmelo.nl
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Het was de Ster van Bethlehem 

die de wijzen of koningen 

leidde naar het kind van Bethlehem. 

 

Wij wensen je van harte toe dat je in 2022 

je innerlijke ster kunt volgen en mag komen  

bij dat wat je verlangt te vinden. 

 

Vrede, en alle goeds! 

kerngroepsleden en huisgenoten 


