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Stichting ZwanenhofViering  
  

 

Nieuwsbrief  
 
 
 
 
Gesprek met het nieuwe bestuur op zondag 10 mei na de viering 
In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering zich voorgesteld. Zoals 
u kunt zien is de positie van secretaris vacant. Bij nader inzien is Marlies Schellart teruggekomen op 
haar besluit secretaris te zijn. We komen graag in contact met een nieuwe kandidaat!  
 

    

 

Elisabeth Dijkema Bert Meijerink 
penningmeester 

Gerard van Noort Maarten Haalboom 
voorzitter 

secretaris  
Vacant 

 
Tijdens de evaluatiebijeenkomst, die na de viering op 10 mei plaatsvindt, kunt u de bestuursleden 
ontmoeten en met hen van gedachten wisselen. Het bestuur wil de bijeenkomst ook gebruiken om 
nadere tekst en uitleg te geven omtrent de financiële positie van Stichting ZwanenhofViering.  
 
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2015  
Het thema voor de voorjaarscyclus is: ‘Verzoening …’.  
 
10 mei zondag voor Hemelvaart. ’De wonden aanraken’ Viering van Woord en Gebed. 
Voorganger Jan Dijkema 
Contactpersoon: Hennie Leliefeld 
 
14 juni Tweede zondag na Pinksteren ‘De zwaartekracht vergeten…’ Agape-viering.  
Voorganger Gerrie Gosen. 
Contactpersoon: Dieke Snoek 
 
 
De leerhuisavond is op maandagavond 11 mei om 19.30  uur in de Zwanenhof   
De leerhuisavond vormt een eerste stap in de voorbereiding van de vieringen komend najaar.  
 
Tijdens de avond is er uitleg over en bespreking van het thema van elke viering.  
 
Iedere belangstellende is welkom op maandagavond 11 mei om 19.30 uur in de Zwanenhof. 
 
Het thema voor de Zwanenhofzondagen in het najaar van 2015 is: ‘De vreugde van het evangelie’. 
Dit sluit aan bij de brief van paus Franciscus uit 2013. Franciscus stelt dat de Kerk principieel naar 
buiten is gekeerd, toegekeerd naar de openbaarheid, naar deze wereld. Er is geen andere. 
 
Dit jaar zijn er al 30 jaar Zwanenhofvieringen. En Jezus was 30 jaar toen hij zijn werk in de 
openbaarheid begon. 
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Uitwerking van het thema ‘De vreugde van het evange lie’ door Ina, Gert en Jan. 
 
13 September. Dienst van Woord en gebed. Voorganger : Gert van de Bunt                    
Thema: Goed bericht, blijde boodschap. 
 
Daar aandacht voor vragen is tegen de trend in. Onze houding is eerder een van bescheidenheid, 
besef van fouten uit het verleden en van nu. Velen kunnen niet uit de voeten met welk kerkbegrip dan 
ook. Zoeken naar een pretentieloze aanwezigheid in dienstbaarheid. Of…speelt er ook een soort 
lafheid mee, niet durven of willen aangesproken worden op waar we voor staan, wat ons dierbaar is 
geworden. De moeite waard om na te gaan waar onze tegenzin vandaan komt. 
 
Kijken naar het boekje Jona, de profeet tegen wil en dank. ‘Jona’ betekent ‘duif’, symbool van de 
geroepen gemeenschap,aanwezig als een teken in de wereld, die aan z’n eigen machtswaan te 
gronde dreigt te gaan. Jona wil niet. En zelfs na de doodservaring in de vis blijft de onwil. 
Confronterend. De eeuwige verleiding van het godsvolk om met gesloten deuren te genieten van haar 
uitverkiezing. ”Het chagrijn van de orthodoxie”.  
 
Voorwaarde en begin van de bereidheid om naar buiten te brengen wat ons beweegt, zal zijn de 
ontmoeting met God, met Christus, in welke vorm dan ook. Zie Matth.26:6 e.v.: de zalving als gebaar 
van liefde. Dat hoort kennelijk bij de verkondiging! Onze eigen beschadiging, twijfel, depressiviteit 
moet niet worden overgeslagen, maar is opgenomen, doet mee met de messiaanse taak van de 
gemeente. Ook in deze samenleving moeten we zoeken naar invalshoeken om het evangelie present 
te stellen, en niet te laten wegdringen achter de voordeur. Hardop praten en met vrijmoedigheid de 
weg van het evangelie aanbevelen. Franciscus vraagt om ‘vurigheid’, want het gaat om onze wereld. 
Er is geen andere. 
 
Lezen: Het boek Jona. Teksten over ‘gezonden zijn’; Matth.10; 28: 16 e.v., Titus 3: 8 e.v. 
 
11 Oktober. Meditatieve viering. Voorganger: Susan van Os.                                
Thema: Vissers van mensen. 
 
De uitdrukking komt voor in Matth.4:19, Mk.1: 17; Luk.5:10, bij de roeping van de apostelen. Het 
woord ‘roeping’ blijkt in de bijbel fundamenteel. De gemeente is door haar bestaan zelf een teken voor 
de wereld en een uitnodiging om mee de weg te gaan. Het eigen verhaal van verlossing als motief en 
inhoud van verkondiging. Exodus 3 is kerntekst: De Naam JHWH houdt in dat het lijden van Israel is 
gezien en dat Mozes op zijn voeten wordt gezet om in beweging te komen. De Verborgene, die je 
tegenkomt, herkent en aanspreekt en je maakt tot wie je bent, zijn mag en moet. Dat houdt in: 
Aandacht voor mensen, pastoraat. Met de twee brandpunten: comfort en challenge (uitdaging). 
 
Het opzoeken van de pijn en de beschadiging van mensen, en met hen zoeken naar een nieuwe 
horizon en de uitdaging aan te gaan. De twee aspecten zijn niet te scheiden, zij zijn elkaars 
voorwaarde en inhoud. 
 
Mogelijk doorgaan op Matth.5, de z.g. zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede. Iemand stelde 
voor om het woord ‘zalig’ of ‘gelukkig’ te vertalen in de richting van: ‘Kom op !’. Wees die je bent, ook 
aan de donkere kant van het bestaan, misschien wel juist dáár. 
Zijn die begrippen comfort en challenge ook hanteerbaar in het publieke bereik? Op welke 
manier(en)? Vertaalbaar in politieke opstellingen? Denk aan begrippen als participatiesamenleving, 
enz. 
 
8 November. Viering van Woord en Tafel. Voorganger:  Jan Dijkema                               
Thema: Het begint bij de armen … 
 
In het begin van het evangelie hoort steeds bij de doorbraak van het koninkrijk, dat ‘de armen het 
evangelie ontvangen’ (Matth.11:15, Luk.4:18,7:22.). Dat is citaat uit Jes.29:18/19, 61:1. En dat zal wel 
meer inhouden dan een troostend woord …, vraag dat maar aan de redemptoristen. Daar begint het 
kennelijk en moet het steeds weer beginnen. De ingang en het criterium of we op de goede weg zijn. 
Diaconie als bestaanswijze van de gemeente. De redemptoristen kwamen er overigens ook achter, 
dat ‘het evangelie brengen aan de armen’ meteen leidt tot ‘het evangelie ontvangen van de armen …’ 
 



Nieuwsbrief Stichting Zwanenhofviering, april 2015. Pagina 3 
 

Naast de directe actie naar de actuele noodsituaties is er ook de publieke taak van de kerk: protest, 
profetie; en daarin professionaliteit: weten waar je het over hebt. Signaleren en bestrijden van 
structuren van onrecht. Daarachter staat het gevecht tussen God en de goden in het O.T.: Oosterhuis: 
er zijn maar twee goden: Baäl, de god van hebben en houden en de Naam van de 4 letters, die je niet 
uitspreekt maar doet. 
 
Het woordspel van Lukas 2: het ‘dogma’ dat uitging van keizer Augustus, die de mensen aan een 
touwtje heeft, tegenover de ‘doxa’ (eer, glorie) van de Levende, die bestemd is voor de mensen van 
zijn eudokia, de mensen die Hij op het oog heeft, die van Matth.5. Dogma, doxa en eudokia gaan 
terug op dezelfde stam. 
  
13 December, Advent. Viering van Woord en gebed. Vo organger: Ben Hövels             
Thema: Zaaien … 
 
De gemeente is per definitie missionair. Volk onderweg, nergens thuis, op weg naar het land achter de 
horizon. Hebreeën: mensen van de rand, grensgangers, en dus de natuurlijke bondgenoten van 
vluchtelingen, asielzoekers, enz. 
 
In onze beleving is er een grote discrepantie tussen het Bijbelse beeld van de gemeente onderweg en 
onze kerkstructuren, die zich poneren en erg veel aandacht vragen, vooral in een tijd van krimp. Naast 
onze verlegenheid met de huidige kerkverlating, de schaamte om wat vandaag en door de eeuwen 
heen is misgegaan, de zelfverheffing, enz. zijn er ook vandaag nieuwe initiatieven die zoeken naar 
nieuwe gestalten van ‘kerk’ en ‘gemeente’. 
 
Zaaien – vanuit eigen authenticiteit, geloofservaring en inzet. De klassieke lezing: Matth. 13:1 e.v. 
Misschien meer ‘zijn’ dan ‘doen’: Denk aan Matth. 5:13 e.v.: ”Zout en licht…”. Zaaien is werk van 
nederigheid en vertrouwen. Het koninkrijk dat groeit – “zonder dat hij zelf weet hoe…”(Mk.4:27). 
Vanuit de kwetsbaarheid van het mens-zijn 
 
(Matth. 5.), omdat dat een vindplaats van kostbaarheden is. Geloof, hoop en liefde, die uit elkaar 
voortkomen. De taaie verwachting van de ‘geboorte van de Nieuwe mens‘, Adam opnieuw, beeld van 
de Eeuwige. Rom. 8:29, 1 Kor. 15:49, 2 Kor. 3:18 enz. 
De gemeente draagt die kiem in zich.                                 
 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil graag contact houden met de bezoekers en 
donateurs van de Zwanenhofvieringen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot zes keer per jaar. Als u de 
nieuwsbrief voorheen nog niet ontving kunt u uw e-mail adres opgeven via info@zwanenhofviering.nl. 
U kunt zich zo ook afmelden. Informatie over de Zwanenhofvieringen en het Twents Liturgiekoor staan 
op de website www.zwanenhofviering.nl.  
De Stichting ZwanenhofViering heeft de ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56635494. Ons bankrekeningnummer is: NL94TRIO 0254 854400. 
 


