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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
 
Zwanenhofvieringen najaar 2016; Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand 
 
In de loop van de tijden hebben talloze mensen, vrouwen én mannen, hun 
toevlucht gezocht (en gevonden) bij Maria, moeder van Jezus en -als 
zodanig- het vrouwelijke ‘element’ naast God de  Vader en de 
Mensenzoon. Wat is het toch, dat deze mensen zochten en vonden in de 
figuur van Maria? In deze cyclus proberen we dichterbij het antwoord op 
deze vraag te komen. 
Concrete aanleiding voor de keuze van dit najaar thema is het feit, dat de 
icoon van OLV van Altijddurende Bijstand 150 jaar geleden aan de 
Redemptoristen werd toevertrouwd met de opdracht deze wereldwijd te 
verbreiden. De icoon is een onmisbaar element in de kapel, waar wij 
vieren en samenkomen.   
 
Zondag 11 september: Bruin, de Aarde 
Thema: Zo gewoon, zo dichtbij…Soort viering: Woord en Gebedsviering 
Voorganger: Gert van de Bunt  
Contactpersonen: Akke-Fokje en Elisabeth Dijkema-Bruijn. 
  
Zondag 9 oktober: Blauw, het Geloof 
Thema: De weg naar de hemel… Soort viering: Woord en Gebedsviering   
Voorganger: Jan Dijkema  
Contactpersoon: Dieke Snoek 
Data voorbereiding: maandagen 12 en 19 september om 19.30 uur 
 
Zondag 13 november: Rood, de Liefde 
Thema: “Als ik de Liefde niet heb…” Soort viering: Viering van Woord en Tafel 
Voorganger: Ben Hövels  
Contactpersoon: Wim Oldenbeuving 
Data voorbereiding: dinsdagen 4 en 11 oktober om 19.30 uur 
 
Zondag 11 december: Groen, De Hoop 
Thema: Tegen (beter) weten in… Soort viering: Meditatieve Viering 
Voorganger: Ina van de Bunt-Koster 
Contactpersoon: Ruud Souverijn 
 
 
Muzikaal kloosterpad op zondag 11 september. 
Komende zondag is er weer een muzikaal kloosterpad. In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat het 
programma. 
 
 
Verdiepingsavond over Maria en Moedergodin op 31 oktober door Riet van Wijk 
Het beeld dat we in de katholieke traditie van Maria hebben is in de loop van de jaren veranderd. Was 
ze vroeger vooral de Onbevlekte Maagd die ons als voorbeeld werd gesteld, nu zien we haar meer als 
zorgzame moeder, of vriendin, waar we terecht kunnen met zorgen en verdriet. In de protestantse 
traditie was voor Maria nauwelijks plaats, maar ook daar groeit de interesse.  
De wortels van de Mariaverering zijn ouder dan de christelijke traditie, ze gaan ver terug in de 
geschiedenis, tot 30.000 jaar geleden. De verering van de Moedergodin had grote invloed op de 
verering van Maria in latere eeuwen. Dat is o.a te zien aan de vele beelden die in de loop van de 
eeuwen zijn gemaakt van de godin en van Maria. 
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Riet van Wijk, goed ingevoerd in Maria- en godinnentradities, leidt in aan de hand van afbeeldingen 
door de eeuwen heen. 
 
Datum: maandag 31 oktober, van 19.30 – 21.30 uur in  de Zwanenhof. 
Kosten: € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond zelf  
 
 
Van het stichtingsbestuur. 
Nu de vakantieperiode is afgelopen en de vieringen weer gaan 
beginnen wil de penningmeester nog weer het belang van onze 
donaties onder de aandacht brengen.  
 
Eind april lagen we nog ruim € 600 voor op vorig jaar, eind 
augustus hebben we tot nu toe ca. € 400 minder aan donaties 
ontvangen dan vorig jaar. 
Dus bij deze aan iedereen de oproep die een donatie heeft 
toegezegd deze over te maken. 
 
Degenen die in het verleden dit nog niet deden kunnen natuurlijk 
ook een bijdrage overmaken naar NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. 
Stichting Zwanenhofviering o.v.v. Donatie. 
Bij voorkeur aanmelden via onze website 
www.zwanenhofviering.nl onder het kopje “uw bijdrage”. 
 
Ter informatie is een financiële thermometer met de tussenstand 
van ontvangen donaties opgenomen: 
 
 
 
 
 
Leerhuisavond over het thema voor het voorjaar 2017 op 23 november 2016 
Deze vindt plaats op woensdag 23 november 2016 om 19.30 uur in de Zwanenhof. Het thema voor 
het voorjaar wordt dan gepresenteerd en besproken met de aanwezigen. Een interactief en leerzaam 
gebeuren, waarvoor u bent uitgenodigd, ook als u geen actieve rol in een viering wilt spelen. 
 
Datum: woensdag 23 november, 19.30 uur (incl. koffi e / thee: kosteloos) in de Zwanenhof. 
 
 
Bijeenkomst klankbordgroep op zondag 11 december 2016 (na de viering) 
Na de viering op zondag 11 december wordt de bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden. 
Bezoekers kunnen meepraten over de gang van zaken. 
 
 

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. 
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