Het leven echt delen, Rock Solid ging op bezoek bij…….
Als je 11 november zegt, dan denken velen aan de 11 e van de 11e , dus carnaval. Er is meer op deze
dag. Het is ook de feestdag van de Heilige Martinus. Martinus die zijn mantel deelde met een
bedelaar. Met het jongerenpastoraat Rock Solid zijn we op de 11e van de 11e op bezoek geweest bij
de woongemeenschap van de Wonne in Almelo. Dit bezoek sloot aan bij het verhaal van Martinus.
Voor jongeren was de Wonne onbekend, het enigste dat ze wisten van de Wonne, hier worden
mensen opgevangen. Deze vrijdagavond werden we hartelijk ontvangen door een drietal
kernbewoners. Kernbewoners zijn de vaste bewoners van de Wonne. Frisdrank en koffie stonden
klaar.
De kernbewoners vertelden vol enthousiasme over de Wonne, hoe mensen tijdelijk worden
opgevangen in dit huis. Iedereen mag bij hen aankloppen, ook voor een kop koffie zijn mensen
welkom. Voor de kernbewoners betekent dit dat ze hun huis delen en beschikbaar stellen voor
mensen die door omstandigheden geen dak boven hun hoofd hebben. Stel je voor, je moet je huis
zomaar delen, elke keer zijn dat andere mensen die binnen komen en ook weer gaan. Ze gaven
duidelijk aan wij zijn woon….gemeenschap. Wij wonen samen en vormen samen gemeenschap, als je
gemeenschap bent dan deel je in inkomsten, je deelt je zorgen, je helpt elkaar, je verdeelt het werk
met elkaar.
Onze jongeren mochten luisteren naar het verhaal van de Wonne, mensen die kiezen om het leven
“echt” met elkaar te delen. Bij jongeren roept dat vragen op, er was ruime om vragen te
beantwoorden, ze kregen een rondleiding door het huis, een huis met een eigen kapel. Iemand zei:
wat gaaf dat je de kerk in je eigen huis hebt! Ook praktische vragen kwamen voorbij, hoe vier je dan
je verjaardag, vieren jullie ook sinterklaas. Op het laatst zei een van de meiden: leven zoals jullie
doen is wel goed voor je eigen sociale leven. Er ging deze avond een wereld open voor jongeren, de
wereld van het echte delen, het was een bijzondere avond.
Ook dit is jongerenpastoraat, met onze jongeren op weg gaan in het leven van geloven, in het leven
van kerk zijn. Voor onze werkgroep Rock Solid zijn we nog op zoek naar begeleiders, een avond in
de maand is er een avond voor onze jongeren die we samen voorbereiden en organiseren. Wil je
meedoen als begeleider, meld je dan bij ondergetekende diaken.huitink@hpancratius.nl

Met vriendelijke groeten van onze jongeren en ondergetekende,
Diaken B. Huitink

