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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 

 
 
Zwanenhofvieringen cyclus voorjaar 2018 ”Er is jou mens gezegd wat goed is.”  
 

Het onderscheid tussen de grote en de kleine schriftprofeten is er niet één van kwaliteit, maar 
van kwantiteit. De 12 kleine profeten worden klein genoemd omdat zij korte geschriften 
hebben nagelaten. Hun profetieën worden gekleurd door tijden van bezetting en ballingschap 
waarin de stammen van Israël en Juda zich bevinden. De toorn van God is alom aanwezig. 
Zes van hen inspireren ons in deze cyclus. Wat boeit ons in die profeten hoe verbinden wij 
hen met de actualiteit van vandaag? Profeten zijn van alle tijden binnen Gods plan met zijn 
schepping. Profeten, ze komen in opstand, wijzen op wantoestanden, beschuldigen, roepen 
onheil af, zeggen geroepen te zijn door God, spreken vanuit het visioen en waarschuwen voor 
valse profeten. Ze houden een spiegel voor:  “Als jullie zo doorgaan, loopt het slecht met jullie 
af”. Steeds weer die spanning van een God die ook toornig is vanuit liefde voor zijn volk. 
Steeds is er ommekeer nodig, een ander blikveld en terugkeer naar God. 
 
Micha:  11 maart, Thema: Vind het goede, het is u aangezegd. 
Viering van woord en tafel met voorganger  Ina van de Bunt-Koster, contactpersoon is 
Marianne Sloot. 
 
Jona: 8 april, Thema  Boos  
Meditatieve viering met voorganger Ben Hovels, contactpersonen zijn Pieter van Vliet en Dinie 
Otten. De voorbereiding is op dinsdag  6 en 13 maart. 
 
Joel: 13 mei, Thema: Vervreemding en bezieling 
Dienst van woord en gebed met voorganger Gert van de Bunt, contactpersoon is Akke Fokje 
Stienstra. De voorbereiding is op woensdag 18 en 25 april. 
 
Sefanja: 10 juni, Thema:  ‘met een lampje te zoeken’ 
Viering van woord en tafel met voorganger Susan van Os, contactpersoon is Hennie Lelieveld. 
De voorbereiding is op dinsdag 15 en donderdag 24 mei. 

 
 

Uitnodiging voor de evaluatiebijeenkomst, na de viering op 11 maart.  
 
Aansluitend aan de koffie terugkijken naar wat afgelopen jaar goed ging, wat beter en anders kan. 
Een half uurtje bijpraten en bijstellen, indien nodig en gewenst. 
 
 

Viering op Paasochtend: bij het krieken van de dag op Eerste Paasdag (1 april)  
 
Bijeenkomen op de Zwanenhof. Gaan van de koude en weg van de graven, op naar de warmte en het 
leven. De weg gaan van dood naar leven, al vierend, biddend en zingend. Aansluitend een 
paasontbijt.  
Als u deelneemt aan het paasontbijt kunt u zich tot 28 maart opgeven bij Bert Snellenberg of Elisabeth 
Dijkema. 
 
Datum:   zondag 1 april 
Aanvang viering:  06.40 uur, met aansluitend ontbijt. 
Opgave bij:   Bert Snellenberg: bert.snellenberg@hetnet.nl   

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

kan bij de Zwanenhof zelf. 
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Verdiepingsavond met Qassim Alsaedy op 17 mei om 19.30 uur op de 
Zwanenhof 
 
Qassim Alsaedy is twee keer zijn land Irak ontvlucht. Intussen is hij een internationaal gewaardeerd 
kunstenaar van keramiek en schilderwerk. Op de avond van 17 mei a.s. zal hij ons zijn verhaal doen 
en ons zijn werk laten zien. Qassim Alsaedy schildert en boetseert, van oorlog en pijn, maar niet 
zonder hoop en niet zonder vertrouwen in de mensheid. Wat betreft zijn onderwerp sluit hij mooi aan 
bij de thema's, die de kleine profeten in onze huidige cyclus ook voortdurend onder de aandacht van 
het Joodse volk brengen. 
Op dit moment is zijn werk te zien in de expositie “Ninive” in het Oudheidkundig Museum in Leiden. 
  
Datum:  donderdag 17 mei, van 19.30 – 21.30 uur in de Zwanenhof in Zenderen.  
Kosten:  € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
 

Leerhuisavond op woensdag 23 mei over het thema voor het najaar van 2018. 
 
De leerhuisavond over het thema “De tien geboden, van gebod naar woord van bevrijding”  is op 
woensdag 23 mei om 19.30 uur in de Zwanenhof.  
Het thema wordt dan toegelicht en met u besproken. Een interactief gebeuren, waarvoor u van harte 
bent uitgenodigd, ook als u geen actieve rol in een viering wilt spelen. 
 
Datum:  woensdag 23 mei, 19.30 uur – 21.30 uur (er is koffie en thee; deelname is gratis) 
 
 

Van het Bestuur Zwanenhofviering  
 
Nieuwe voorzitter 
Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter. Nog maar en paar dagen geleden heeft Jan Morsink, vaste 
bezoeker van onze vieringen en regelmatig te zien als koffieschenker (samen met zijn vrouw Els) 
toegezegd om de nieuwe voorzitter van onze Stichting te worden. We zijn erg blij dat Jan de opvolger 
wordt van Maarten Haalboom. Wij zullen Jan vragen om In de volgende Nieuwsbrief wat meer over 
zichzelf  te vertellen. 
 
Financieel overzicht 2017 
Het bestuur heeft het financieel overzicht over 2017 opgemaakt, waaruit blijkt dat we het jaar 
wederom positief hebben kunnen afsluiten. De inkomsten liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als in 
2016, met dank aan alle donateurs die daaraan bijgedragen hebben. Daarnaast hebben we de kosten 
goed onder controle kunnen houden, wat tevens een goed fundament betekent voor de begroting voor 
dit jaar. 
 
Alle donateurs, waarvan het bestuur over contactgegevens beschikt, hebben inmiddels een financieel 
overzicht van de penningmeester ontvangen. 
Degenen die hebben bijgedragen en geen informatie hebben ontvangen kunnen zich melden bij de 
penningmeester via: penningmeester@zwanenhofviering.nl 
 
Tijdens de evaluatiebijeenkomst na de maartviering zal het bestuur een korte toelichting geven op de 
financiën waarbij natuurlijk de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen. 
 
Herhaalde oproep: Graag nog een paar vrijwilligers voor het koffie schenken 
Voor de vieringen kunnen we nog enkele vrijwilligers gebruiken voor het koffie schenken. Lijkt het je 
wat om na de viering soms koffie te schenken en te helpen opruimen, meld je dan aan. 
Natuurlijk wordt rekening gehouden met jouw wensen: Welke maanden ben je beschikbaar? Eén of 
twee keer per half jaar? 
 
Per viering worden 6 personen ingeroosterd. Op dit moment hebben we 21 vrijwilligers en dat is wat 
krap.  
Voor opgave of meer informatie: Gerard van Noort, tel: 06 46395834; mail: gavannoort@hetnet.nl  
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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. 

 


