
Nieuwsbrief Stichting Zwanenhofviering, maart 2017. Pagina 1 
 

Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
 
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 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.  
 
 
Verdiepingsavond Zwanenhofzondagen op woensdag 29 m aart 2017 
‘Kruispunt van wegen, levenskunst in de woestijn.’ 
 
Dit thema van de verdiepingsavond wordt ingeleid door Akke Fokje Stienstra en Pieter van Vliet. Zij 
putten hierbij uit hun ervaringen als geestelijk verzorger in respectievelijk ziekenhuis en verpleeghuis. 
Wat is woestijn? Valt daarin te leven en hoe dan? Dit soort vragen verbinden zij met actuele 
denkmodellen uit de gezondheidszorg. U bent van harte welkom! 
 
Datum:  woensdag 29 maart, van 19.30 – 21.30 uur in  de Zwanenhof in Zenderen.  
Kosten:  € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond  zelf. 
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Paasochtend: opstanding bij het krieken van de dag 
Ook dit jaar is er op de vroege Paasochtend, 16 april, een meditatieve bijeenkomst rond waken en 
opstanding. We beginnen met een stille tocht, daarna is de bijeenkomst in de kapel met aansluitend 
het paasontbijt.  
Als u deelneemt aan het paasontbijt kunt u zich opgeven bij Bert Snellenberg of Elisabeth Dijkema. 
 
Datum:   zondag 16 april.  
Aanvang viering:  06.00 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. 
 
 
Leerhuisavond voor de cyclus in het najaar op maand ag 8 mei 
Deze zal plaatsvinden op maandag 8 mei a.s. om 19.30 uur in de Zwanenhof. Het thema voor het 
najaar wordt dan gepresenteerd. Hoewel het thema nog geen definitieve titel heeft, is al wel bekend, 
dat het zal gaan om “Hervormen”. De voorbereidingsgroep is druk bezig na te denken over Luther 
(n.a.v. 500 jaar Luther)  en m.n. over de betekenis, die zijn gedachtegoed heeft voor ons. Hoe kunnen 
we belangrijke pijlers van zijn denken ‘vertalen’ in aansprekende en inspirerende liturgische vieringen?        
Op 8 mei zullen de vruchten van dit proces worden gedeeld. Een interactief gebeuren, waarvoor u 
bent uitgenodigd, ook als u geen actieve rol in een viering wilt sp elen. 
 
Datum:  maandag 8 mei, 19.30 uur (er is koffie en t hee; de deelname is gratis) 
 
 
Vanuit het bestuur 
Als bestuur zien we dat we zowel qua organisatie als financiën een stevig fundament hebben liggen. 
Zowel tijdens de klankbordbijeenkomst als de evaluatiebijeenkomst hebben we dit kunnen 
communiceren. We zijn blij dat u als bezoekers bijdraagt aan dit fundament. 
 
Op dit moment zijn we bezig een beleidsplan voor de komende jaren te bepalen. Centrale woorden 
daarin zijn: communicatie, transparantie en presentatie. Hoe laten we ons aan u als bezoeker zien, 
hoe vindbaar zijn we en op welke manier kunnen belangstellenden ons vinden?  
 
Tijdens de laatste klankbordbijeenkomst in december werd aandacht gevraagd voor nieuwkomers, er 
voor te zorgen dat zij zich welkom voelen, de weg weten te vinden en kunnen zien hoe de Stichting 
functioneert. Dit maakt deel uit van onze plannen. Als het beleidsplan klaar is zullen we dit zeker met 
u delen. 
 
 

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. 
 


