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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
 
Vrede van Kerst voor het nieuwe jaar. Geluk! 
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2017; Het the ma: “In de woestijn” 
Dreiging en geweld alom, de laatste jaren…  IS, terreur, aanslagen, Homs en Allepo, de internationale 
gemeenschap is niet bij machte iets te doen. Collectief staan we erbij en kijken we ernaar. Het gevoel, 
dat het er niet veel toe doet wat jij / ik ervan vind(t) en zelfs of het er nog wel toedoet of jij /ik iets doe 
of niet… de neiging de TV uit te zetten, de commentaren te laten voor wat ze zijn… 
 
Vertrouwen in de politiek wordt dunner, (wereld)leiders lijken steeds idioter… Steeds meer krijg je het 
gevoel, dat we niet meer dan pionnen op het schaakbord zijn. Het gebrek aan samenhang en visie bij 
de conflicten en dreigingen op wereldschaal speelt ook in je eigen hoofd en hart. Het zijn banken en 
(grote) ondernemingen, die de dienst uitmaken en die ons leven steeds meer beheersen. Procedures 
en regels, de overvloed aan informatie en media: door de bomen zie je het bos steeds minder. 
 
Het leven lijkt ons te ontglippen en we verkeren in een staat van spirituele armoede ofwel collectieve 
ademnood. Het gevoel van leegte, gebrek aan uitzicht en perspectief: het zijn ervaringen van de 
woestijn, die Bijbelse figuren -op hun manier- ook al hadden. (Hoe) kunnen hun ervaringen ons helpen 
om onze eigen ervaringen helder te krijgen en beter te verwoorden? 
 
Zondag 8 januari 2017 Epifaniëntijd. Meditatieve viering. Voorganger Jan Dijkema 
Thema : Hier hoor ik niet. Contactpersoon: Marianne Sloot. 
 
Zondag 12 februari Thema : Viering van Woord en Geb ed. Voorganger Pauline Kramer 
Thema : Een dode man onder een struik. 
Contactpersoon: Wim Oldebeuving 
Voorbereiding op maandag 9 en 23 januari 
 
Zondag 12 maart. Tweede zondag in de 40 dagen. 
Viering van Woord en Tafel. Voorganger Gert van de 
Bunt. Thema: Smalle weg. 
Contactpersoon: Hennie Lelieveld. 
 
Zondag 9 april Palmpasen, 6 e in de 40 dagen. 
Meditatieve viering. Voorganger Ben Hovels 
Thema : Godverlatenheid. 
Contactpersoon: Akke Fokje Stienstra 
Voorbereiding op woensdag 15 en 22 maart 
 
Zondag 14 Mei. 4 e na Pasen. Viering van woord en gebed.  
Voorganger Ina van de Bunt- Koster. Thema : Ik zal d’r gek zijn.  
Contactpersoon: Ruud Souverijn, Voorbereiding op dinsdag 18 april en 2 mei. 
 
11 juni, de zondag na Pinksteren. Trinitatis.  Agap e-viering. Voorganger Susan van Os 
Thema : Dan zal ik leven… Contactpersoon: Dieke Snoek.  
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Terugblik van Gert van de Bunt, voorzitter kerngroe p 
Niet ieder jaar, wanneer Kerst nadert, het oude jaar afloopt en het 
nieuwe naderbij komt, wordt er in deze Nieuwsbrief achterom gekeken. 
We kijken liever vooruit. Deze keer een uitzondering, die wordt 
ingegeven door twee opmerkelijke gebeurtenissen, die mij beide met 
trots vervullen. 
 
Najaarscyclus 2016. 
De eerste is de cyclus van het afgelopen najaar “Maria, Moeder van 
Altijd Durende Bijstand”, die wij op 11 december afsloten. De 
voorgeschiedenis van deze cyclus was, dat Henk Erinkveld, redemptorist 
en oud-bewoner van de Zwanenhof,  mij eind 2015 benaderde met de 
vraag “of wij wat wilden doen” aan het jubileum van de icoon van Maria, 
die ook bij ons in de kapel staat. Niet alleen ik zelf, maar ook de 
kerngroep moest zich eens flink achter de oren krabben. “Maria” leek 
ons niet zo’n populair thema in onze gemeenschap: het zou mensen met 
een christelijk-protestantse achtergrond kunnen afschrikken en ook 
schatten we in, dat het  devotionele gehalte van de katholiek gedoopten 
niet bijzonder hoog zou zijn. Naast de roep vanuit Wittem kon de 
kerngroep er niet omheen, dat Maria wel degelijk een duidelijke plaats 
heeft in de nieuw - testamentische geschriften. Het thema vermijden, 
alleen omdat het misschien niet zo goed zou kunnen vallen, was 
uiteindelijk dan ook een te eenvoudige optie. De uitweg om (het thema) 
‘Maria’  toch ter hand te nemen, werd gevonden in de icoon zelf, waarin 
vier kleuren (bruin, blauw, rood en groen) worden gebruikt, die zich er 
(ook) voor leenden om te thematiseren.  
In de aanloop naar de cyclus heb ik regelmatig gedacht: “onbegonnen 
werk…”. En in de eerste viering in september, waarin ik zelf mocht 
voortgaan, heb ik dat ook gezegd: “wat is de zin ervan om een icoon van 
haar (Maria), altijd in deze kapel aanwezig, in de spotlights te zetten? 
Zolang je er niet al teveel aandacht aan besteedt, kan de icoon hier 
gewoon (blijven) hangen…  wie dat graag wil, kan er een kaarsje bij 
aansteken, een ander ziet het en haalt (onzichtbaar voor anderen) er 
misschien zijn schouders over op… wellicht roept het bij deze of geen 
ontroering op…” 
In de loop van de cyclus is er in en met mij, en ik geloof in veel van u 
ook, wel wat veranderd. Laat ik voor mijzelf spreken… 
Uit reacties, die mij de afgelopen maanden tegemoet kwamen, 
concludeerde ik, dat het schema van “protestanten-en-katholieken” veel 
te eenvoudig was/is. Ik merkte, dat ieder op haar/ zijn eigen manier 
reageerde op de vieringen. Door het thema voelden velen van ons zich 
niet alleen uitgenodigd om Maria recht in de ogen te kijken, maar je 
stond nu ook rechtstreeks voor de spiegel van je eigen traditie (die zus of 
zo met Maria heeft gedaan in de loop der tijden).  En ieder heeft daar het 
zijn/ hare mee gedaan, dunkt mij… 
Nu, achteraf kijkend, komt het mij voor, dat er in de loop van de cyclus 
meer openheid is ontstaan… Voor mij heeft deze openheid concreet 
vorm gekregen in de wijze waarop het koor is omgegaan met het thema. 
Waar in de eerste viering Vincent Kuipers het Ave Maria met gitaar 
instrumentaal ten gehore bracht, en waar het vervolgens in een duet 
door Jacqueline Lemmink en Alphons Botterhuis werd gezongen, daar 
zong het voltallige koor het in een prachtige meerstemmig versie in de 
afsluitende viering.  
Ik meen te zien, dat er in het koor in de loop van de cyclus sprake is 
geweest van een groeiende openheid, en durf… om over de eigen 
schaduw heen te zien en om over de muur te kijken. Voor mij staat het 
koor daarbij niet ‘op zichzelf’. Voor mij weerspiegelt het koor ‘ons’, de 
bezoekers. En dus, zo stel ik dan ook maar vrijmoedig, hebben wij als 
gemeenschap ook een stap gezet in onze eigen geschiedenis. Een stap 
vooruit… naar voren. En dat vervult mij met trots. Dat het ons -
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gezamenlijk- is gelukt om dit thema niet alleen ter hand te nemen, maar ook om het te vieren, in al zijn 
omvang en diepte. Dat stemt mij ook dankbaar.  
 
Vijf jaar op eigen benen 
Het is -op het moment dat ik dit schrijf- bijna 5 jaar geleden, dat wij als ‘Zwanenhofgemeenschap’ op 
eigen benen moesten gaat staan. Op 1 januari 2012 sloten de paters Redemptoristen immers hun 
voormalige Retraitehuis, dat was opgericht in 1927. Daarmee kwam een einde aan hun (85-jaar 
durende) retraite- en bezinningswerk. Gelukkig, voor ons en vele anderen, hield Joke Mijdam de 
deuren open en konden wij door met onze vieringen. Uitgangspunten daarbij waren: de Zwanenhof 
gaat door, op een andere leest… En de Zwanenhofzondag gaat ook door: “op eigen benen”  en “voor 
behoud en continuïteit”. 
Nu, vijf jaar verder, mogen we stellen, dat we deze uitgangspunten hebben weten vast te houden. In 
de klankbordbijeenkomst na de viering van december stelde Maarten Haalboom, voorzitter van de 
Stichting Zwanenhofviering, dat het ook in het boekjaar 2016 is gelukt de exploitatie rond te krijgen, 
sterker nog… zelfs met een positief saldo.  
Behoud en continuïteit: ook dat is ons gelukt. We zijn er nog… En wat voor het centrum de Zwanenhof 
gold (‘op een andere leest’), ook daarin hebben wij stappen gezet. En daarmee wil ik niet alleen 
verwijzen naar de net voorbije cyclus, maar ook naar het gegeven, dat wij nu onze ‘eigen’ vieringen 
van Woord en Tafel hebben, incl. ons eigen ‘tafelservies’ van kan met bekers en schalen.  
Het proces van ‘continuïteit’  en ‘bakens-verzetten’ is -volgens mij- heel organisch verlopen. Door 
goed met elkaar te communiceren en ‘elkaar bij te houden’.  En dat geldt alle betrokkene, bezoekers, 
bestuur, voorgangers, koor, kerngroep en al degenen, die op een of andere manier een steentje 
bijdroegen. Ook dat vervult met trots … en dankbaarheid. 
Vijf nieuwe jaren liggen voor ons. Op naar het tweede lustrum. 
 
Bijeenkomst klankbordgroep op zondag 11 december 20 16 
Na de viering op zondag 11 december is de bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden. Met zo’n 
30 aanwezigen hebben we stilgestaan bij suggesties, meningen en opties rondom de thema’s: 
communicatie, vieringen, financiën en organisatie.  
 
Terugblik  
De klankbordbijeenkomst van 2015 heeft input gegeven aan: 
- mededelingen vinden plaats voorafgaand aan het inzingen 
- de voorganger staat na de viering achterin de Angeluszaal, zodat men keuze heeft de voorganger al 
dan niet de hand te schudden 
- het bloemstuk is beter zichtbaar opgesteld 
- we houden u via een thermometer op de liturgie op de hoogte van de ontwikkelingen op financieel 
gebied 
- donateurs zijn geïnformeerd over de mogelijkheden financiële bijdragen aftrekbaar te laten zijn 
- er zijn acties ingezet op het gebied van public relations en communicatie 
 
Opbrengst bijeenkomst 2016 
Een greep uit de ideeën die geopperd zijn: 
- besteed meer zorg aan nieuwkomers 
- maak bijvoorbeeld in een nieuwsbrief duidelijk hoe de Stichting gestructureerd is 
- wellicht kan een ander tijdstip van de viering qua leeftijd een ander publiek aantrekken 
- zorg voor een duidelijkere route om je voor de nieuwsbrief aan te melden 
In deze nieuwsbrief ziet u al een eerste opbrengst: de structuur van de Stichting. Wordt vervolgd! 
 
Langs deze weg nogmaals dank aan alle aanwezigen. Het is goed om als bestuur te horen wat er 
onder de bezoekers van de vieringen leeft. 
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Van het stichtingsbestuur 
Als bestuur kijken we regelmatig naar het belangrijkste doel dat we hebben: continuïteit. Het is fijn om 
te kunnen melden dat we zowel qua inhoud als organisatie er goed voor staan. De vieringen worden 
goed bezocht en inhoudelijk ontwikkelen deze zich goed. Graag verwijzen we naar de tekst hierboven 
over ‘5 jaar Stichting Zwanenhofviering’.  
Vooruitlopend op de definitieve jaarrekening 2016 kunnen we melden dat we met een positief saldo 
zullen afsluiten. Hierdoor is er ruimte voor wensen die er zijn t.a.v. communicatie en pr. Tijdens de 
evaluatiebijeenkomst komend voorjaar zullen we hier nader bij stilstaan. 
 
Structuur 
Tijdens klankbordbijeenkomst van 11 december kregen we de suggestie om in een nieuwsbrief 
duidelijk te maken hoe de Stichting Zwanenhofviering georganiseerd is. Nu we vijf jaar op eigen benen 
staan en ook het koor een eigen organisatievorm heeft gevonden een goed plan. Ook voor 
nieuwkomers is het prettig om te overzien hoe we als vrijwilligers samenwerken om ervoor te zorgen 
dat er waardevolle vieringen ontstaan.  
 
Structuur Stichting Zwanenhofviering 
            
      Taken bestuur 
      - randvoorwaarden 

• financiële basis 

• communicatie 

• vrijwilligers 

• formele contacten (o.a. Zwanenhof en     

Twents Liturgie Koor) 

• organisatie 

• focus op voortgang vanuit visie 

      Taken kerngroep 
      - inhoud en organisatie vieringen 

• thema’s vieringen bepalen 

• samenstellen cyclus voor- en najaar 

• organisatie leerhuisavond 

• organisatie voorgangers 

• afvaardiging naar bestuur  

• gevraagd en ongevraagd advies t.a.v. 

visie  en beleid 

- Activiteiten kerngroep: 

• voorbereiding van thematische cycli  

• organisatie van vieringen  

• bewaken van kwaliteit vieringen 

• leerhuisavond 

• verdiepingsavond 

Twents Liturgiekoor (zelfstandige organisatie): 

• bestuur 

• liturgiecommissie (contactpersonen) 

• koorleden 

• dirigent en pianist 

• repertoirecommissie 

• activiteitencommissie  

• PR-commissie 

Bestuur: 
- voorzitter 

- penningmeester 

- secretaris 

- bestuurslid - 

afgevaardigde kerngroep 

- bestuurslid - logistiek 

Kerngroep: 
- voorzitter 

- secretaris 

- afvaardiging TLK  uit 

liturgie commissie 

- deskundigen op grond 

van oecumenische 

levensbeschouwelijke 

visies. 
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Toelichting begrippen 
Leerhuisavond: Leerhuisavonden vinden twee keer per jaar plaats. Het thema voor het volgende 
halve jaar wordt dan toegelicht en besproken. 
Verdiepingsavond: Tijdens de verdiepingsavond behandelt een spreker het thema.  
Voorbereidingsgroep: De voorbereidingsgroep bestaat uit een voorganger, een lid van de 
liturgiecommissie van het TLK (contactpersoon), een ander koorlid en bezoekers Zwanenhofviering 
die in wisselende samenstelling deelnemen. 
Twents Liturgiekoor (TLK): Het koor functioneert als een zelfstandige vereniging. Als Stichting 
Zwanenhofviering hebben we een dienstverleningsovereenkomst met het koor, waarin formeel de 
afspraken zijn vastgelegd die ertoe leiden dat het koor tijdens iedere viering aanwezig is.  
Liturgiecommissie: De liturgiecommissie bestaat uit koorleden die vieringen helpen voorbereiden en 
zorgen voor afstemming met het Twents Liturgiekoor. 
 

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. 
 


