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Kerken in de winter
Is dit ooit onderwerp van gesprek geweest? Ik kan het

mij niet herinneren. Wij gingen gewoon, ook in de

winter, naar de kerk. Een actueel onderwerp dus,

want tegenwoordig wordt er over gesproken, er

wordt over vergaderd. Ja, het moet gebeuren. De

energiecrisis veroorzaakt dit fenomeen. Kerken in de

winter. De hoge energieprijzen zorgen er voor dat dit

in veel gezinnen en tijdens vergaderingen van de kerk

een agendapunt is. Het kost teveel geld om de kerk te

verwarmen voor een mis.

Met z’n allen moeten wij, ook als kerkgangers, er voor

zorgen dat wij een aandeel hebben in het voorkomen

van het teveel gebruiken van fossiele brandstoffen.

Besloten wordt de parochiezaal in te richten als kerk

om de mis te vieren. Overleg, kleine vergadering,

afspraken maken. Hoe richten wij de zaal in? Er moet

plaats zijn voor het koor, hoeveel stoelen zetten wij

klaar, de tafels moeten uit de zaal, doen wij de groene

tussendeuren open? Na het weekend moeten de

normale activiteiten weer doorgang kunnen vinden.

Samen overleggen en wij komen er uit tot ieders

tevredenheid,.

Die winterkerk die is er nu. Sterke mannen worden

opgetrommeld om de grote tafels uit het zaaltje te

halen. Door samenwerking ontstaat er een opstelling

tot ieders tevredenheid. De piano staat er ook.

Geweldig is dit om te zien. Samenwerking ten top. Wij

kunnen naar de winterkerk. Het eerste kindje is al in

de Schelp gedoopt. Er werd tijdens de afgelopen

vieringen door een ieder meegezongen. Samen kerk

beleven, wat fijn.
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Dominee Schepers:

De Passie verbindt het lijden van Christus met het menselijke lijden over de hele wereld

Van 2017 tot 2019 was Maaike Schepers (80)

predikant van de Protestantse kapel Uit Liefde,

hier in Lonneker. Ze was de eerste predikant van

de toen net zelfstandig geworden protestantse

gemeente Lonneker, voor één dag in de week . Ze

is geboren in Aadorp. “Ik was een dorpsmeisje

met een late roeping”, zegt ze zelf. Pas eind jaren

tachtig ging ze theologie studeren, naast haar

baan op het postkantoor van Almelo. En

inmiddels is ze 15 jaar met emeritaat.

Het idee om in Lonneker een Passie te

organiseren kreeg ze nadat de TV-Passion

Enschede had aangedaan en in diverse dorpen

een eigen passie werd gehouden. Ze kreeg het

draaiboek van de passie van het Drentse

Exloërmond in handen en nam het minutieus

door. Dat is iets voor Lonneker, dacht ze. Wat

haar aansprak was dat door het verhaal van het

lijden van Jezus het lijden van de mensen

gehoord werd. Ze brengt het lijdensverhaal

rechtstreeks in verband met de rampen die de

wereld in deze tijd hebben getroffen: de

verschrikkelijke aardbeving in het Midden Oosten

en bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne.

Oecumenische Werkgroep Lonneker.

In 2019 wist ze een aantal Lonnekernaren
enthousiast te maken voor het idee van een
Lonneker Passie. Daarbij was het een goede zaak
dat er al samenwerking was tussen de
geloofsgemeenschappen van de Katholieke kerk
en de protestantse kerk in Lonneker in de vorm
van de OWL, de Oecumenische Werkgroep
Lonneker. Die verzorgt al een paar jaar
oecumenische activiteiten zoals het Oogstfeest,
de Adventssamenzang, de sobere maaltijd en de
palmpasenviering. Ze vormde dus een groep van

katholieke en protestantse Lonnekernaren die
om te beginnen maar eens keken naar het script
van Exloërmond. Daar werd veel popmuziek
gebruikt en ze besloten al dadelijk om voor
Lonneker te kiezen voor kerkliederen te zingen
door de Lonneker koren. De verenigingen van
Lonneker werden aangeschreven en een
algemene bijeenkomst belegd. Er waren veel
enthousiaste reacties Saamhorigheid van het
dorp.

Een belangrijk doel van de Passie is de vergroting

van de saamhorigheid in het dorp. Maaike: “De

bedoeling is dat mensen zich aangesproken

voelen door het lijdensverhaal en verband leggen

met hun eigen lijden en het lijden van de

mensheid. Als mensen niet meer regelmatig naar

de kerk gaan, maar wel uit een kerkelijk milieu

komen dan zullen ze zich zeker aangesproken

voelen. Maar iedereen is welkom, zeker ook

mensen die alleen maar uit nieuwsgierigheid

willen meelopen”.Het ronddragen van een groot

verlicht kruis mag in de ogen van sommige

mensen wat pontificaal zijn, maar het doel is om

het lijden van Christus te verbinden met het

menselijke lijden over de hele wereld en van deze

tijd. Iedereen heeft met lijden te maken, iedereen

moet een kruis dragen, meent Maaike. Daarom

lijkt het ook een goed idee om tijdens de tocht de

mogelijkheid te bieden om financieel bij te

dragen aan de leniging van bijvoorbeeld de

verschrikkelijke gevolgen van de aardbeving.
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Corona.

In het voorjaar van 2020 was alles gereed. De

route uitgezet, de verenigingen hadden hun

bijdragen bepaald, de teksten waren geschreven,

de spandoeken en affiches hingen al in het dorp

en toen ineens was daar corona. Het hele leven

werd op zijn kopgezet en er zat niets anders op

dan de Passie te schrappen. Dat was

onvermijdelijk. Alles werd gecanceld en de

De regiegroep van de Lonneker Passie bij de molen. Tweede van links is ds. Maaike Scheper

spandoeken en affiches weggehaald. Heel

jammer. Maar eind vorig jaar wist Maaike,

gesterkt door het enthousiasme van enkele

voormalige leden van de Regiegroep van 2020 de

mensen toch weer bij elkaar te brengen. Er

werden nieuwe plannen gesmeed, op basis van

de draaiboeken van drie jaar geleden. De

regiegroep vergaderde weer en ook de

verenigingen werden uitgenodigd om weer mee

te doen. En het lukte om het oude elan terug te

vinden. Bijna alle verenigingen reageerden

positief. De koren wilden weer zingen, de scholen

deden graag weer mee, de Hillbillies namen het

verlichte kruis voor hun rekening, de voetballers

wilden het weer ronddragen en de

toneelvereniging tekende weer voor de

verbeelding van het laatste avondmaal. Alles

werd weer opgepakt. Vergunningen en subsidie

aangevraagd, de wijkagent betrokken, goede

geluidsversterking geregeld.

Alles en iedereen werkte mee en zo kan op

vrijdagavond 31 maart vanaf de Lonneker molen

de Lonneker Passie alsnog van start gaan.
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:

De Lonneker Passie.
Vrijdagavond 31 maart
om 19.00 uur.
Startpunt Lonneker molen.
Loop mee door het dorp en maak mee wat de
Lonneker verenigingen en basisscholen
verbeelden over de lijdensweg van Jezus.
Deelname is vrij.
Iedereen welkom.

Op vrijdagavond 31 maart vindt vanaf
19.00 uur de Lonneker Passie plaats.
Startpunt is de Lonneker molen. Een
regiegroep, bestaande uit initiatiefnemer
Maaike Schepers, emerituspredikant van
de Lonneker kapel Uit Liefde, Pastoraal
werker Carla Berbée van de parochie
Maria Vlucht, waartoe de katholieke
Geloofsgemeenschap van Lonneker
behoort en vrijwilligers uit beide
Lonnekerse kerken.

Na drie jaar, toch een Lonneker Passie.
3 april 2020 is de Lonneker Passie niet
doorgegaan vanwege corona. Het is de
regiegroep gelukt om de mensen weer
enthousiast te maken om in Lonneker een
passietocht door het dorp te houden.
Beide basisscholen, de muziekvereniging
Excelsior, het koor Op Toon, de
Liedwientjes, koor Arte Pax Vocale,
toneelvereniging Kameleon, LSV en de
Stichting Lonneker Veldfeest hebben hun
medewerking toegezegd.

De tocht.
Er is een tocht door het dorp uitgezet, die
om 19.00 uur begint bij de molen en
eindigt op het Dorpsplein.

Het is de bedoeling dat iedereen die wil
deelnemen naar de molen gaat.
Voorafgegaan door een groot verlicht
kruis, gemaakt door de leden van de
stichting Lonneker Veldfeest en gedragen
door leden van LSV, volgt de groep, onder
aanvoering van een verteller de route
door het dorp. Op diverse plaatsen wordt
stilgestaan om te kijken en te luisteren
naar de verschillende presentaties.

Het lijdensverhaal.
Uitgangspunt is het lijdensverhaal van
Jezus Christus. Hij was het die opkwam
voor de kleinen, de armen, de
minderbedeelden. Hij nam het op voor de
zwakken, voor allen die onrecht lijden.
Voor hen die aan de onderkant van de
samenleving leven. Hij gaat om met alle
mensen of ze in Hem geloven of niet. Hij
geeft mensen telkens nieuwe kansen en
veroordeelt niemand, maar heeft alle
mensen lief: jong en oud, van welk ras of
afkomst ook en elke geaardheid. En toch,
wie de waarheid zegt en doet, wordt
veroordeeld tot het kruis. De verschillende
gebeurtenissen tijdens de lijdensweg van
Jezus worden zoveel mogelijk ook in onze
eigen tijd geplaatst.
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Op het molenterrein vindt door
toneelvereniging Kameleon een
verbeelding plaats van het Laatste
Avondmaal met het verraad van Judas.
Daarna vertrekt de stoet richting het dorp.
Even verder wordt door Excelsior de val
van Jezus onder het kruis muzikaal
uitgebeeld. Weer wat verder zingt het
koor Op Toon over de ontmoeting van
Jezus met zijn moeder. Simon van Cyrene
helpt Jezus het kruis dragen. Dit wordt
verbeeld door de basisscholen. Ook de

scene waarin Veronica het gezicht van
Jezus wast wordt verzorgd door de
basisscholen. Bij de volgende statie valt
Jezus een tweede keer onder het kruis. Dit
neemt Excelsior weer voor zijn rekening,
evenals de kruisiging van Jezus. Het koor
Arte Pax Vocale zingt bij de statie: Jezus
sterft aan het kruis. Aan het einde, op het
dorpsplein wordt Jezus in een nieuw graf
gelegd waarbij weer Excelsior, de koren en
pastores optreden.
Daarna is er koffie en drinken voor de
kinderen op het dorpsplein.

Slechtweerprogramma.
Bij onverhoopt slechte weersomstandigheden zal het programma plaatsvinden in de H.
Jacobus de Meerdere kerk op het dorpsplein.
Zie ook Facebook onder Passie Lonneker en Twitter @lonnekerpassie. Website; www.
lonnekerpassie.nl en
www.mariavlucht.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In memoriam Stieneke van der Woning-ten Vergert

04-10-1928 – 12-01-2023

Stieneke (juffrouw) van der Woning, wie in Lonneker kent
haar niet. Ze was graag onder de mensen en was altijd
vrolijk aanwezig. Niet weg te denken in het onderwijs van
Lonneker en natuurlijk niet weg te denken bij de voetbal,
haar lust en haar leven, waar ze enthousiast meeleefde
met de jeugd van Lonneker. Vele uren bracht ze door bij
Vosta en LSV.

Stieneke is geboren aan de Bergweg in Lonneker, dochter
van “Timmer Hennik”, als op één na laatste in de rij van zes
kinderen, vier zussen en één broer. Haar vader had een
aannemersbedrijf. Stieneke haar moeder was een sociale
vrouw, ze sprak Twents en daarmee vormde ze de schakel
tussen het bedrijf van de vader van Stieneke en de
inwoners van Lonneker. Ze kende alle mensen en ze was
oprecht geïnteresseerd in alle gebeurtenissen in hun
levens. Zij legde de contacten, de mensen hadden
vertrouwen in haar. Dit sociale karakter heeft Stieneke van
haar moeder mee gekregen. Stieneke had een gelukkige
jeugd, ze hield van Lonneker het dorp waar ze op groeide.

Stieneke en Johan

Ze hield van kinderen en wilde dolgraag lerares worden.
Als enige van de kinderen ging ze studeren. Ze studeerde
aan een meisjesinternaat het OL Vrouw ter Eem en de
kweekschool “Sint Agnes” in Amersfoort. Haar studiejaren
vielen in de oorlogsjaren, dat was niet altijd makkelijk. Ze
vertelde dat in Amersfoort waar ze studeerde Duitse
soldaten langs de school marcheerden en zich
intimiderend gedroegen. Desondanks voelde ze zich wel
veilig op school, al had ze wel soms last van heimwee naar
Lonneker.

Voor ze naar de kweekschool ging leerde ze Johan van der
Woning kennen en werd verliefd. Omdat ze niet elke week
naar huis ging en ze elkaar niet zoveel zagen dan ze zouden
willen schreef Johan haar regelmatig lieve briefjes. Deze
werden via een vriend stiekem aan Stieneke doorgegeven,
want post van jongens werd op school argwanend
bekeken.

In 1948 slaagde ze aan de kweekschool voor haar akte en
vond onmiddellijk, (al was het voor een korte periode)
werk aan de school te Overdinkel. Van 1948 tot eind 1952
was ze werkzaam aan de toenmalige RK jongensschool te
Lonneker.

Er brak een fijne tijd aan. Met Johan maakte ze veel ritjes
op zijn motor, onder andere naar Mönchengladbach.
Grappig is dat ook twee zussen met een Johan trouwden
en er zo vier Johannen in de familie waren. Ze genoot van
haar werk, tot ze trouwde in 1952. In die tijd werd je
geacht je baan op te geven als getrouwde vrouw en
Stieneke kreeg eervol ontslag. Als invaller werd ze eigenlijk
al snel weer gevraagd op de Mariaschool in Enschede

Stieneke werd moeder van drie zonen, ze was blij en
dankbaar voor haar kinderen, maar het onderwijs was ook
belangrijk voor haar. Dat maakte dat ze de keuze maakte
om naast het huishouden, en de kinderen bleef werken. Ze
kon gelukkig steunen op haar familie, haar moeder paste
regelmatig op en ook twee zussen vingen de kinderen op
als zij op school moest zijn. Stieneke stond met veel plezier
aan school, ze was gek op kinderen, de grootste boefjes
werden haar beste vrienden. Ze zei altijd, “vervelende
kinderen worden niet geboren, maar gemaakt.” Ze had oog
voor de goede eigenschappen in de kinderen. Met veel
geduld bouwde ze het vertrouwen op met de kinderen.
Het onderwijs liet zich mooi combineren met haar
moederschap. Samen met haar eigen kinderen ging ze naar
school en weer naar huis.

Naast haar werk op de lagere school gaf ze van 1968 tot
1978 op de woensdagmiddag handwerk les op de Pius X
MAVO. Dit lukte allemaal net, snel naar huis een
boterhammetje eten met de kinderen en op naar de Pius.
De jeugd op zien groeien tot volwassen mensen vond ze
prachtig, ze stond altijd open om ook met oud leerlingen
een borreltje te drinken, ze vroegen haar vaak, “toe
Stieneke kom er even bij zitten”.

Net als Stieneke waren haar kinderen dol op voetballen, ze
voetbalden alle drie bij Vosta. Stieneke vond dat prachtig
en was trots op hen. Als ze aan het voetballen waren
werden de boterhammetjes door moeder nagebracht. Bij
elk toernooi was ze van de partij en met een klapstoeltje
en een thermosfles koffie zat ze uren langs het veld. Ze had
dan alleen maar aandacht voor het voetballen en had geen
tijd voor kletspraatjes van anderen, die ze beleefd maar
duidelijk afkapte. De voetbaltoernooien op school vond ze
erg belangrijk en natuurlijk was ze ook hier actief bij
betrokken.



9

Er kwam tijd
voor vakantie,
met als
hoogtepunt
haar eerste
skivakantie in
1980. Ze vond
het skiën
fantastisch, ze
had de smaak
echt te pakken
en beleefde
veel plezier in
de sneeuw.
Daarna was ze
dan ook elk
jaar op de
piste te
vinden.
Stieneke was
sportief, al
zeker 25 jaar

ging ze twee keer per week naar het zwembad voor aqua
gym.

Toen de kinderen groter werden en uitvlogen kwam er een
rustiger fase in haar leven. Ze werd oma van acht prachtige
kleinkinderen, twee jongens en zes meisjes en nog later
mocht ze overgrootmoeder worden van tien
achterkleinkinderen.

Ook haar eigen moestuintje, was haar lust en haar leven.
Zo vanuit de tuin de groente op het bord en daarnaast
werd een voorraadje ingevroren zodat er ook in de winter
heerlijk van kon worden gegeten. Ze hield kipjes voor de
verse eitjes en had een huis (tortel) duifje waar ze gezellig
tegen praatte als ze naar buiten kwam.

Het Katholieke geloof was erg belangrijk voor Stieneke,
vooral Maria speelde een grote rol in haar leven. Ze had
een passie voor de bedevaartsplaats Kevelaer, ze ging
zeker twee keer per jaar op bedevaart, samen met haar
moeder en zussen. Ze liep mee in de processie, ze putte
hier kracht en steun uit. Ze zou Kevelaer verkiezen boven
de mooiste vakantie. Maria was heel belangrijk voor haar,
ze droeg altijd een medaillonnetje met Maria’s beeltenis.
Ze bezat veel rozenkransen, deze waren erg waardevol
voor haar. Stieneke was bescheiden, ze wilde niet op de
voorgrond staan. Ze had oprechte interesse in de ander,
was betrokken en respecteerde iedereen.

Stieneke heeft veel voor de gemeenschap in Lonneker
gedaan. Ze organiseerde en begeleidde de kinderen op de
bijzondere momenten die zich voordeden in hun leven,
zoals het Kerstspel, de Heilige Communie en ook
begeleidde ze de misdienaars. De kerk betekende veel voor
haar, ook nadat ze er een ingrijpende gebeurtenis mee
maakte. In het bijzijn van haar en haar kinderen is haar
eigen moeder op Tweede Kerstdag in de kerk overleden
aan een hartstilstand. Ondanks haar verdriet kon ze er toch
ook op een positieve manier naar kijken, dit zien als een
mooie dood.

Een dieptepunt in haar leven was toen in 1988 het noodlot
toe sloeg. Johan werd ziek, er brak een zware tijd aan.
Stieneke zorgde met veel liefde voor Johan. Ondanks alle
zorgen bleven zowel Johan als Stieneke positief. Samen
sloegen ze zich door deze periode heen, er was naast het
verdriet ook ruimte om te lachen, en ze bleven samen
eten, ook al kreeg Johan sondevoeding. In 2005 overleed
Johan. Op een later moment in haar leven, na het
overlijden van Johan bezocht ze in het bedevaartsoord
Lourdes de grot, het heiligdom van Maria.

Hoewel Stieneke erg veel van haar beroep hield is ze
vervroegd gestopt in het onderwijs omdat er een
personeelsinkrimping moest plaats vinden en anders een
jongere collega die voor een gezin moest zorgen het veld
moest ruimen. Dat wilde ze niet.

Stieneke kon tot op hoge leeftijd genieten van de kleine
dingen in het leven. Genieten van haar huis, genieten dat
haar zoon naast haar kwam wonen, genieten van gezellig
samen een wijntje drinken en kletsen over van alles, ze
wist overal over mee te praten, wist bijvoorbeeld alles over
sport. Ze stond open voor alle nieuwe ontwikkelingen, alles
was met haar te overleggen.

Begin november 2022 ging haar gezondheid echter
plotseling achteruit, waardoor ze met Kerst in het
ziekenhuis terecht kwam. Stieneke voelde dat het niet
goed ging, ze accepteerde dat. Ze wilde dan ook niet meer
behandeld worden, ze zei, “ik ben 94 jaar, het is goed zo.”
Ze wilde wel zo snel mogelijk naar huis. De donderdag na
Kerst werd deze wens ingewilligd waarna ze nog drie
weken op haar eigen vertrouwde plekje mocht
doorbrengen, de plek waar ze zo veel van hield.

Op 12 januari 2023 is ze thuis vredig ingeslapen met de
mensen die haar dierbaar waren om zich heen. Weer
herenigd met Johan en veilig bij Maria. Van haar
rozenkransen is een heel mooi kruis gemaakt, ze zijn met
haar mee gegaan.

Ria Bosch.
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De kracht van de opstanding ‘gewaa woddn’

Vorig jaar, in de maanden voorafgaande
aan Pasen, maakte ik een moeilijke tijd
door. Ik was in een bepaald opzicht op een
dood punt aangekomen en wist niet hoe ik
verder kon. Ik was er zo slecht aan toe, dat
ik tijdens de dienst van Goede Vrijdag
mezelf een beetje kon identificeren met
Jezus, die onrecht was aangedaan en het
met de dood moest bekopen. Ik ervaarde
toen op een bijzondere manier dat Jezus
en andere bijbelpersonen zo mijn leven in
wandelden. Dat was een bijzondere
ervaring, die mij uiteindelijk ook verder
bracht. Op Paasmorgen hoorde ik Jezus
tegen Maria zeggen: “Vrouw, waarom huil
je”. En daarna riep hij haar heel
persoonlijk bij haar naam, met als gevolg
dat zij zich omdraaide, haar rug toekeerde
naar het donkere doodse graf en haar
ogen ophief naar Jezus, de levende en
opgestane/verrezen Heer. En daarna kon
ze weer verder. Dit verhaal raakt mij.
Soms moet je niet meer achter om kijken,
maar naar voren, hoopvol naar de
toekomst toe. En zoals Maria persoonlijk
geroepen werd bij haar naam, zo hoop ik
dat wij ons allen persoonlijk aangesproken
zullen voelen met Pasen. De apostel
Paulus zegt: “Al wat ik wens is Jezus te
kennen en de kracht van zijn opstanding”
(Fil.3:10). Hij bedoelt hier niet zozeer een
verstandelijk kennen mee, maar vooral
een kennen waarbij ook je gevoel en
ervaring betrokken zijn. De twentse
theoloog Anne van der Meiden (in 2021
overleden) vertelde eens dat het kennen
wat hier bedoeld is in het twents het best
verduidelijkt wordt met het woord ‘gewaa
woddn’. Hij vertelde dat, als hij vroeger
zonder jas naar buiten ging en moeder
riep: “jas aan!” en hij het niet deed, dat ze
dan zei: “Dow zös et nog wa gewaa
woddn”. Hij zou het nog wel merken. Zo
kan je dus ook over de kracht van de
opstanding spreken. Dan gaat het met
Pasen ook niet alleen om iets wat in het

verleden gebeurd zou zijn, maar vooral
ook om iets wat vandaag nog impact kan
hebben, wat gevoeld en ervaren kan
worden.

De bevestiging van ds. Gonda Elzenga met links ds.
GertJan Lambers Heerspink, onlangs in de kapel "it
Liefde”

Zoals het mij vorig jaar over kwam, dat ik
op een dood punt was aangekomen, zo zal
dat velen vroeg of laat overkomen. Een
dood punt kan slaan op momenten,
waarop je zo bent vastgelopen, dat je niet
meer weet hoe je verder moet. Het kan
gebeuren bij het overlijden van een
dierbare, het toeslaan van het noodlot,
ziekte, burnout, relationele problemen
etc. Je zit bij de pakken neer en weet niet
meer waar je de kracht en moed vandaan
haalt om verder te gaan. Hoe wenselijk is
het dan om de kracht van de opstanding
‘gewaa te woddn’!
We zullen iets van opstanding merken als
wij bij tegenslag niet bij de pakken neer
blijven zitten, maar op een gegeven
moment ook weer opstaan en met
vertrouwen verder gaan. We zullen iets
van opstanding merken als niet de dood
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maar het leven, de levenslust en levenszin
weer de overhand nemen. We zullen iets
van opstanding merken als het kwaad en
onrecht met succes bestreden en
overwonnen worden. Zo kunnen wij de
kracht van de opstanding ook in deze tijd

en in ons persoonlijke leven ‘gewaa
woddn’.
Vrolijk, gezegend en zalig Pasen
toegewenst!

Ds. Gonda
Elzenga, predikant van de ‘Kapel uit Liefde’

te Lonneker
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.

Mijn naam is ds. Gonda Elzenga en sinds 1

januari 2023 ben ik als predikante

verbonden aan de ‘Kapel uit Liefde’ en op

deze wijze ook met Lonneker. Toen ik

halverwege vorig jaar benaderd werd om

ds. G.J.Lambers-Heerspink op te volgen

heb ik van harte ‘ja’ gezegd. Lonneker

komt op mij over als een mooie en

gemoedelijke dorpsgemeenschap, een

fijne plek om te wonen en werken. Ik

woon zelf in Glanerbrug en overbrug de

afstand het liefst op de fiets.

Naast mijn werk als predikante ben ik ook

werkzaam als geestelijk

verzorger/begeleider in zorgcentrum ‘de

Posten’ in Enschede. De combinatie

spreekt mij erg aan, omdat ik ook graag

buiten de muren van de kerk iets wil

betekenen voor mensen. Ik voer graag

gesprekken over zingeving, levenswijsheid

en levenskunst. Mocht u eens behoefte

hebben aan contact resp. een gesprek,

dan mag u mij bellen of mailen. (06-

57541783; gondaelzenga@ziggo.nl)

Met vriendelijke groet, ds. Gonda Elzenga

GELOVEN IN LONNEKER is een uitgave van de Geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere, Lonneker verzorgd door de
Pastoraatgroep, e-mail secrpgjac@kpnmail.nl
Foto’s: Hennie van der Meer. redactie: Ria Bosch, Berend Kok, Winnie van der Meer, Hennie van der Meer. Opmaak
advertenties en omslag: Astrid de Jong,. Opmaak redactionele pagina’s: Freddy Kamphuis, eindredactie: Winnie van der
Meer.
In dit nummer redactionele bijdragen van o.a. Carla Berbée en ds. Gonda Elzenga
GELOVEN IN LONNEKER wordt gratis huis aan huis verspreid in de bebouwde kom en directe omgeving van Lonneker door

onze eigen vrijwilligers. Hebt u het blad niet ontvangen dan kunt u het gratis afhalen bij De Schikkerij aan de Bergweg, Spar
Supermarkt aan de Scholten Reimerstraat en bij Slagerij Busschers aan de Landweerweg.
Wilt u dit blad niet meer ontvangen dan verzoeken wij u een e-mailbericht te sturen aan secrpgjac@kpnmail.nl of op

vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur te bellen met het parochiecentrum Jacobsschelp Scholten Reimerstraat 42, tel.

4359377.
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De SPAR, onze SUPERMARKT IN LONNEKER!

Ja u ziet het goed, ik schrijf het met

HOOFDLETTERS. Na de geweldige

verbouwing de afgelopen periode,

nu een artikel in Geloven in

Lonneker over onze SUPERMARKT

DE SPAR, de overburen van onze

kerk. Wij hebben een gesprek met

Rob Timmerman.

Rob is de Persoonlijke begeleider

van de dames en heren die in de

SPAR werken en die er voor zorgen

dat het allemaal op rolletjes loopt.

Rob is er al vanaf het begin zo’n 15

jaar geleden. Griep hield er mee op

en gelukkig voor ons dorp kwam er

een nieuwe supermarkt. Wie was

daar nu niet blij mee. Hoe handig en

gemakkelijk om nog even je

boodschapje of boodschappen te

kunnen doen in ons eigen dorp.

Na de opleiding tot Sociaal

Pedagogisch Medewerker kwam

Rob naar Lonneker. Het was hem

aan te zien, tijdens het gesprek dat

wij met hem hadden, dat hij op z’n

plaats is. Hij vindt het geweldig om

met de mensen te werken en ze op

te leiden en te begeleiden.

Daarnaast, zo zegt hij, krijg ik het

werken in de winkelnering mee en

dat vind ik ook erg leuk. Die
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wisselwerking werkt voor mij

uitstekend.

De medewerkers worden voor dit

werk geïndiceerd door de

Gemeenten en via AVELIJN

geplaatst. Het werkt goed. De

meeste medewerkers werken er al

heel lang; zij zijn er trots op om bij

de Spar te kunnen werken. De

meeste klanten kennen de namen

van de medewerkers. Er is altijd een

goede en vrolijke sfeer. Laten wij

dankbaar zijn voor en trost zijn op

onze SPAR-winkel.

De SPAR heeft, naast winkel zijnde,

nog meer functies die gedaan

worden door de dames en heren

van de SPAR. Weet u dat ze

werkzaam zijn bij: restaurant

Sprakel, het kerkplein schoon en

netjes houden, werken bij onze

bakker in het dorp en ook nog

helpen bij de werkzaamheden bij

onze Lonneker Molen. Ook voor

onze kerk zijn ze actief. Ze vangen,

indien nodig, de post voor ons op.

De koffie, thee, suiker, melk en niet

te vergeten de koekjes komen ook

van de SPAR. Nogmaals laten wij

dankbaar zijn en er trots op zijn dat

onze SPAR-winkel kan floreren in

Lonneker.
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Een dikke Duim

De Wonne is een opvanghuis midden in de
binnenstad, al meer dan 40 jaar. Tijden zijn
veranderd, maar helaas: het is nog steeds
nodig. De meeste tijdelijke bewoners leven
er een jaar. Maar soms is er een
uitzondering, zoals M. Vele jaren woont
hij in de Wonne. Hij werkt overdag, zijn
vrienden komen kaarten, familie komt over
de vloer. En M. heeft het naar zijn zin.
Hier kan hij leven binnen het vaste ritme
van het huis. M kan moeilijk praten en is
slechthorend. Heeft hij mentale
beperkingen maar door zijn persoon ook
hele bepaalde mogelijkheden. Hij geniet
van bloemen en dieren, van kinderen, van
mensen. Hij heeft zijn vaste taken in huis,
dingen die hij kan doen in zijn eigen ritme
en op de tijd die hem past. Zoals elke
zaterdag met de Wonne-kar naar de markt
om bloemen te halen. M. hoort bij de
Wonne. In zijn stille aanwezigheid is hij
een baken. Ieder nieuwe bewoner begroet
hij met een brede glimlach en een
opgestoken duim. Al bijna 30 jaar. En hij
neemt ieder mens zoals die is.

Afgelopen jaar wordt hij ziek. We hebben
wel gemerkt dat lichamelijke inspanningen
hem steeds moeilijker afgaan. Hij blijft zijn

taken in huis doen. Aan tafel komt hij niet
meer. Maar als de anderen aan de soep
beginnen wandelt hij even binnen, bekijkt
wie er allemaal aan tafel zit. Hij groet, aait
de ene over de bol en de ander krijgt een
‘dikke duim’. Dat alles met een brede
glimlach. Iedereen is bezorgd om hem, nu
hij verder achteruitgaat. Om hem op te
beuren krijgt hij een kerststukje met een
Amaryllis in de knop. Hij moppert niet
over wat niet meer kan of wat hij niet meer
mag. Hij voelt heel goed hoe ziek zijn lijf
is en daar berust hij in. M. neemt elke
nieuwe dag zoals die komt. Ieder die even
hem op de kamer bezoekt, krijgt nog steeds
een glimlach, oogcontact en een
opgestoken duim. Tot de avond dat het
echt niet meer gaat. We hebben hem tot
aan de hemelpoort mogen begeleiden. En
ik ben er heilig van overtuigd, dat daar de
deur met een hartelijke zwaai is
opengedaan.

In eigen huis hebben we afscheid van hem
genomen: familie, Wonne-familie, oud
bewoners, verzorgers, leidinggevenden.
Met warme herinneringen, verhalen en
anekdotes. Een mens die in onze
maatschappij niet meetelt, het etiket
‘gehandicapt’ krijgt maar in zijn eigen
mogelijkheden een waardevolle bijdrage
levert. Die als mens wordt gezien en
gewaardeerd. Die in de zorg die hij nodig
had ook allerlei mensen met elkaar
verbindt. Een zuivere ziel, in al zijn
kwetsbaarheid een mooi mens om van te
houden.

Sinds die dag is de Wonne niet meer
hetzelfde, hij wordt gemist. Maar als zijn
naam in gesprekken valt, komt er een
warme glimlach op ieders gezicht. En de
amaryllis: die bloeit als nooit te voren.

Pastoraal Werker Carla Berbée.
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bij Winnie van der Meer, Wegmanstraat 27. Gaarne Uw naam,
adres en tel.nr. vermelden. Veel succes.

ï_

&
-*:Éqï#'

-
Ë#T fr ffi

{fi. ss
($ t I ffi I ffi t

.'--

15



  

 

 

 

 

Hier kan uw advertentie komen te staan. 


