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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2016; Thema:“ Tijd van leven”  
In 1962 componeerde Pete Seeger, op de tekst van Prediker 3, het lied “Turn, Turn, Turn”, later door 
The Byrds tot wereldhit gebracht. Het eeuwige rad van tegenstellingen en spanningen in een nieuwe 
jas, dat bezingt dat alles komt en (ver)gaat: niets nieuws onder de zon, de mens heeft maar te 
aanvaarden, dat dit zijn levenslot is. Het beste is te geloven in en je toe te vertrouwen aan God, die -
voor ons - te groot is om te kunnen bevatten. Vraag is: wordt/is ons leven vooral bepaald door het -
door God ontworpen en zo gewilde - rad van de eeuwigheid of hebben wij zelf (ook) nog wat te 
vertellen of te doen? En wat dan? 
In deze cyclus worden de thema’s van Prediker op eigen wijze gepresenteerd en bewerkt.  
Leidraad in net muzikale repertoire voor deze cyclus is het lied “Tijd van leven”.   
 
14 februari: Tijd van zwijgen.  Meditatieve viering/psalmviering. Voorganger: Ben Hövels. 
Contactpersoon: Elisabeth Dijkema 
 
13 maart: Tijd van bewaren en weggooien.  Woord en gebedsdienst. Voorganger: Ina van de Bunt, 
Contactpersoon: Wim Oldenbeuving 
 
10 April: Tijd van voortleven.  Viering van woord en tafel. Voorganger: Susan van Os.  
Contactpersoon: Ruud Souverijn 
 
8 Mei: Tijd van eeuwigheid.  
Woord- en gebedsdienst.  
Voorganger: Jan Dijkema. 
Contactpersoon: Dieke Snoek 
 
12 Juni: Tijd als gave.  
Agape-viering. Voorganger: … 
Contactpersoon: Henri Leliefeld 

Bloemstuk van Marietje Zegger bij de viering van december; “Tegen de verdrukking in …” 

 
Optreden van Majed Saraydeen op de Zwanenhof op zon dag 14 februari. 
Vluchtelingen hebben een bijzondere plaats ingenomen in de harten van de bezoekers van de 
vieringen van Zwanenhof Zondagen. Via het AZC Azelo zijn wij in contact gekomen met de heer 
Majed Saraydeen (48) uit Syrie. In Damascus had hij een groot orkest van 40 man. De heer 
Saraydeenj is dirigent en fluitist. Hij bespeelt de oude Egyptische fluit de Ney. Dit instrument bestaat al 
5000 jaar.  
De heer Saraydeen probeert hier in Nederland geld en musici bijeen te brengen en hier een 
muziekgezelschap op te richten. Allereerst wil hij geld verzamelen om een 
aantal specifieke instrumenten aan te kunnen schaffen: 1. de oud (spreek 
uit: oet), 2. de kanoon (spreek uit kanoen), 3. de ney (of nay) en 4. de 
viool. 
De heer Saraydeen heeft niet alleen opgetreden als dirigent maar ook als 
fluitist. In 2005 was hij nog gastfluitist in het concertgebouw in Amsterdam 
en Rotterdam. 
 
Op zondag 14 februari zal de heer Saraydeen een klein concert geven na 
de Zwanenhofviering. Tevens zullen enkele gedichten worden 
voorgedragen.  
U bent van harte welkom. 

Ruud Souverijn, lid TLK 
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Van het bestuur… 
Klankbordgroep – verslag van de bijeenkomst na vier ing van 13 december 
Tijdens deze bijeenkomst, waar ruim 30 personen aan deelnamen, worden allerlei mogelijkheden en 
overwegingen gedeeld op het gebied van organisatie, inhoud, public relations en financiën. Een 
levendig gesprek levert een rijke voorraad aan suggesties op die in de kerngroep of het bestuur 
worden bekeken. Een aantal daarvan hebben al aandacht gekregen en dat levert het volgende op: 
- De mededelingen worden gedaan voorafgaand aan het inzingen. Dan is de overgang naar de 

viering passender. Dit is tijdens de viering in januari geprobeerd en heel goed bevallen. 
- Er vindt een oriëntatie plaats om de vieringen op te nemen en op de website te plaatsen. 
- Er is behoefte om regelmatiger op de hoogte te worden gehouden van de financiële stand van 

zaken. Op de achterkant van de liturgie zullen we drie keer per jaar middels een thermometer 
aangeven hoe de inkomsten zich ontwikkelen. 

- De voorgangers besteden middels een lectorentraining aandacht aan de verstaanbaarheid tijdens 
de viering. 

- We zoeken contact met het programma ‘Hoogtij’ van RTV Oost voor meer bekendheid. 
In volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Evaluatiebijeenkomst is op 13 maart 
Na de viering in maart vindt de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst plaats. Voorafgaand aan deze 
bijeenkomst ontvangen de donateurs informatie over de financiële stand van zaken. De bijbehorende 
documenten worden toegelicht en vragen beantwoord. Daarnaast is er tijd om met elkaar stil te staan 
bij de inhoud en opzet van de vieringen. Deze keer staan de vieringen van woord en tafel centraal. 
 
Samenstelling bestuur 
Vanaf januari is de samenstelling van het bestuur als volgt 
 

     
Ina van de Bunt -

Koster, bestuurslid 
vanuit kerngroep 

Elly Roelink 
secretaris 

Bert Meijerink 
penningmeester 

Gerard van Noort 
bestuurslid 

Maarten Haalboom 
voorzitter 

 
Dit betekent dat we afscheid hebben genomen van Marlies Schellart en Elisabeth Dijkema. Voor 
Elisabeth is het een afronding van een jarenlange en intensieve bestuursperiode, eerst als voorzitter 
en afgelopen jaar bestuurslid vanuit de kerngroep. Mede dankzij Elisabeth is de Stichting waar zij nu 
is! 
 
Financiën – de actuele stand van zaken  
Het bestuur is blij te kunnen meedelen dat we het jaar 2015 met een klein positief saldo hebben 
kunnen afsluiten. De oproepen gedurende het jaar hebben er in geresulteerd dat nagenoeg alle 
donateurs hun toezegging hebben overgemaakt. Daarnaast hebben zich een aantal nieuwe donateurs 
gemeld en hebben sommige bestaande donateurs hun toezeggingen verhoogd, al dan niet middels 
een schenkingsakte. Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steun waarmee een goede basis 
is gelegd voor een financieel gezonde organisatie van de Zwanenhofvieringen. 
 
Alle donateurs zullen op korte termijn informatie ontvangen over de financiële positie van de stichting 
en tijdens de evaluatiebijeenkomst na de viering in maart zal nadere tekst en uitleg worden gegeven. 
 
Namens het bestuur, Bert Meijerink, penningmeester 
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Kerngroep in beweging 
In de kerngroep (OZZ in volksmond) hebben zich onlangs enige personele wijzigingen voorgedaan. 
Elisabeth Dijkema heeft, na jaren voorzitter te zijn geweest, haar hamer overhandigd aan Gert van de 
Bunt. Ook heeft Gerrie Gosen de kerngroep verlaten. Beiden, zowel Elisabeth als Gerrie, hebben de 
kerngroep jarenlang gevoed en veel werk verzet voor de Zwanenhofvieringen. Wij zijn hen daarvoor 
beiden zeer erkentelijk en zullen -in kleine kring- hun afscheid de vreugde bijzetten.  Ina van de Bunt - 
Koster is vanuit de kerngroep lid van het bestuur geworden. De kerngroep is op zoek naar goede 
opvolg(st)ers van Elisabeth en Gerrie.  
 
 
Paasochtend: opstanding bij het krieken van de dag 
Ook dit jaar weer een Paasviering op Eerste Paasdag, vroeg in de ochtend, met aansluitend een 
Paasontbijt. Van donker naar licht, van de graven naar het bewoonbare huis. Een viering met de 
rituelen van Pasen en de ingrediënten van de keuken van de Zwanenhof. Opgave verplicht! 
Datum:   zondag 27 maart.  
Aanvang viering:  07.00 uur, met aansluitend ontbij t. 
Opgave bij:   Bert Snellenberg: bert.snellenberg@hetnet.nl    

of Elisabeth Dijkema: 074 – 243 28 01 
Kosten:   € 10,- per persoon, (kinderen gratis). Te  voldoen op de dag zelf. 
 

 

Verdiepingsavond rond het thema “Tijd van leven”, m et Wil Derkse:  
maandag 4 april, van 19.00 – 21.00 uur  
Wil Derkse, zoon van een slager, op latere leeftijd filosoof en hoogleraar, is als oblaat (lekenlid) 
verbonden aan de benedictijnse Willibrordusabdij in Doetinchem (de Slangenburg). Zijn verbinding 
met de Benedictijse traditie resulteerde in het succesboek Een levensregel voor beginners - 
Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven, dat meer dan 25 maal herdrukt werd. Derkse 
focust met zijn boek op het heden: hoe zo met aandacht en zorg leven, dat het bestaan meer waarde 
krijgt? Door een beroep te doen op de eeuwenoude moniale traditie krijgt ons thema “Tijd van Leven” 
een heel eigen invulling. 
Datum:  maandag 4 april, van 19.00 – 21.00 (LET OP DE VROEGE AANVANGSTIJD!!!)   
Kosten:  € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond  zelf 
 
 
Leerhuisavond voor de cyclus in het najaar 
Deze zal plaatsvinden op maandag 9 mei a.s. om 19.30 uur in de Zwanenhof. Het thema voor het 
najaar wordt dan gepresenteerd (hoort u nog meer over!!!) en de aanwezigen zullen hun hoofden 
erover buigen en er samen over bomen.  Een interactief gebeuren, waarvoor u bent uitgenodigd, ook 
als u geen actieve rol in een viering wilt spelen. 
Datum:  maandag 9 mei, 19.30 uur (incl. koffie / th ee: kosteloos) 
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Koffie drinken bij de buren. 
Donderdag 12 november 2015. De dag, dat we ons om half elf zouden verzamelen op het 
parkeerterrein van het AZC om daar op de koffie te gaan met de bewoners. We waren met een 
respectabel aantal mensen 20 à 25, waarvan verschillende “Zwanenhofgangers”. Wat geweldig! 
Meeleven en solidariteit betuigen, leeft onder ons! Dat doet goed! 
Toen we de koffiezaal binnenkwamen overviel het mij dat er al heel wat koffiedrinkers waren. Nog 
eens 20 à 25. Er werden rap tafels en stoelen bijgehaald en ook bewoners opgetrommeld. Er bleek 
koffie genoeg te zijn! 
 
Opvallend was, dat er vooral veel jonge mannen waren, die kwamen uit Eritrea en Syrië. Ze waren 
niet schuchter, integendeel ze kwamen de bezoekers tegemoet. Ze zagen er goed uit en waren ook 
goed gekleed. Uitermate vriendelijk waren ze en blij met de uitgestoken hand. Ze deden absoluut niet 
zielig. Enkelen waren al trots, dat ze in het Nederlands al enkele woorden konden zeggen. Maar het 
communiceren ging toch moeizaam. 
Een enkeling kende ook wat Engels, de meesten spraken de Arabische taal. De “goed gesitueerden” 
uit Syrië hadden hele dure i-phones, waarop vertaalmogelijkheden zaten. Dat was een goede 
ondersteuning voor degenen, die met hen in gesprek gingen. Het nadeel ervan is, dat ze zich niet 
inzetten om naar de Nederlandse taallessen te gaan. 
Veel Eritreërs bleken christen te zijn, en lieten met enige trots het kruisje zien, dat ze droegen. De 
Syriërs waren grotendeels moslim. Veel Syriërs verwachten en hopen op gezinshereniging. 
Naar mijn oordeel hebben deze vluchtelingen een minder zware tocht gehad dan hen, die wij op de 
T.V. zien. Verschillenden van hen zaten ook al een ½ jaar in Azelo. 
Al ging het communiceren moeizaam, toch heb ik het idee, dat de aandacht die ze kregen voor hen 
weldadig was. Ze wilden duidelijk “in gesprek” gaan, maar hadden ook de ervaring dat dat niet 
eenvoudig was. Het was wel reden om hen te stimuleren naar de Nederlandse taalles te gaan, die niet 
verplicht is. Lang niet iedereen ziet het belang daarvan in.  
Wat ook een aparte ervaring is dat ze voor elkaar ook vreemden zijn. Ze komen dan wel uit hetzelfde 
land, maar ze komen geen van allen uit dezelfde plaats. Het zijn allemaal individuen. Ook zij moeten 
toegroeien naar elkaar. Het schijnt daarom moeilijk te zijn om samen een fietstocht of iets dergelijks te 
organiseren. 
Indrukwekkend en emotioneel was het, toen een Syrische mama van twee kleine kinderen duidelijk 
maakte, dat ze zo ontzettend blij was, dat ze zich nu veilig voelde. En toen een Eritrese papa van 
middelbare leeftijd een foto liet zien van zijn 9 kinderen, die hij zo miste.  
 
Het was een heel intensieve morgen. Ik had een gevoel, dat ik even in een andere wereld was 
geweest. Het nam mijn geest nog lang daarna in beslag en ik had tijd nodig om het te verwerken. 
Er zijn ook mooie afspraakjes gemaakt, zoals: “Ik ga volgende week weer op de koffie” en “Dit is mijn 
adres, je bent welkom, als je komt!” 
Lang niet alle bewoners hebben we gezien en gesproken. Er zullen er zeker zijn, die ook bewust niet 
“op de koffie” zijn gekomen. Toch is er het gevoel, dat wij iets goeds gedaan hebben, wat hartelijkheid 
hebben betoond en dat dat hun goed gedaan heeft. 

Zr. Josephine van Amersfoort 
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Nathalie Baartman schreef in de Tubantia van 6 februari de volgende column. 
 

 

 
Soms gaat er wat mis.   
Mogelijk heeft de vorige nieuwsbrief wat vragen opgeroepen. Niet alle data waren correct. Voor alle 
duidelijkheid: “De Zwanenhofzondagen zijn gewoon op de tweede zondag van de maand”. 
 
 

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. 
  
 


