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‘Wij willen u zien…’ in de Kunst; Presentatie op ma andagavond 24 maart. 
 
Het thema van de Zwanenhofvieringen is dit voorjaar ‘Wij willen u zien…’, de eeuwige zoektocht van 
de mensen naar een beeld, naar een ervaring van God. 
 
Vorig najaar was er een extra avond over ‘dromen in de Bijbel’, het thema van dat najaar. Hierop 
kregen we veel positieve reacties. 
 
Ook dit voorjaar nodigen wij u uit voor een avond over het thema ‘Wij willen u zien…’ en wel in de 
vorm van een presentatie van ‘God in de kunst’.  
Hoe we aankijken tegen God heeft te maken met onze eigen projecties. Wat hebben kunstenaars ons 
willen uitdrukken met de wijze waarop zij God hebben verbeeld, door de eeuwen heen? 
 
Deze avond wordt inhoudelijk verzorgd door Thijs Schaap. Thijs was docent beeldende vorming aan 
het Ichtus college in Enschede. Hij kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing maakten deel uit van zijn opleiding. 
 
De presentatie is op maandagavond 24 maart op de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen. 
Het begint om 20.00 uur. De kosten per deelnemer zijn € 7,50 inclusief koffie en thee. 
U kunt zich opgeven via de website www.zwanenhofviering.nl of mail info@zwanenhofviering.nl. 
 
 
Het Twents Liturgiekoor zingt “Kühnhausen” op 16 ma art in Holten!  
 
In de vastentijd staat Nederland bol van de Passie-uitvoeringen.  
Het Twents Liturgiekoor draagt daar aan bij met de "Passion nach 
den Evangelisten Matthäus" van Johann Georg Kühnhausen. 
 
Kühnhausen valt op als een oase van intimiteit. De uitvoering duurt 
ongeveer vijf kwartier. 
Het koor beschouwt de mogelijkheid om deze passie uit te voeren 
als een prachtige aanvulling op het liturgisch repertoire waarbij, 
zoals toen gebruikelijk, het verhaal gezongen wordt aan het begin 
van de Goede Week en alle rollen worden vertolkt door de eigen 
koorleden. 
 
Dit jaar wordt de passie uitgevoerd in de Dorpskerk in Holten op 16 
maart om 19.00 uur.  
De toegang is vrij. Bij het uitgaan van de kerk wordt gecollecteerd 
voor de onkosten van de dienst.  
 
Wij vinden het fijn als u anderen wijst op deze uitvoering. 
 
 
Op 9 maart is de evaluatie van de Zwanenhofzondagen  en onze Stichting 
 
Na de viering op 9 maart is er een evaluatiebijeenkomst. Graag willen we met u van gedachten 
wisselen over de Zwanenhofvieringen. We hopen op een goede opkomst. U bent van harte welkom!  
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Paaswake op zondag 20 april; Vroeg in de morgen, do nker was het nog...... 
  
Op de vroege Paasochtend van 20 april is er een Paaswake-/viering met aansluitend het Paasontbijt. 
Het thema is: “Ongelooflijk..... en toch.....”.  De aanvang is bij het ochtendgloren om 06.00 uur. 
 
We beginnen de wake met een stille tocht en eindigen met de viering in de kapel.  
 
Het ontbijt kost u € 5,00. De werkelijke kosten bedragen € 10,00. Maar omdat we absoluut niet willen 
dat de kosten een belemmering zijn om met ons mee te vieren, vragen we een bijdrage naar 
draagkracht.  
We vragen u zich van te voren op te geven. Dan weten we hoeveel mensen komen ontbijten. Dit kan 
via de website www.zwanenhofviering.nl of via het e-mailadres info@zwanenhofviering.nl.  
 
 
Uw donaties graag naar NL94TRIO 0254 854400 t.n.v. de Stichting 
ZwanenhofViering 
 
Via de Stichting Vrienden van het Bezinningscentrum de Zwanenhof hebben vele bezoekers van de 
Zwanenhofvieringen hun bijdragen gedoneerd. De Stichting Vrienden van de Zwanenhof is per 1 
januari 2014 gestopt, waardoor de rekeningen van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof t.n.v. 
Zwanenhofvieringen of Zwanenhofzondagen binnenkort komen te vervallen.  
 
Vandaar de volgende (herhaalde) oproep:  
Als u uw donaties overmaakt naar rekening 5580898 of 6083139 van de Stichting Vrienden, wilt u die 
dan z.s.m. omzetten naar rekening NL94TRIO 0254 854400 bij de TriodosBank t.n.v. de Stichting 
Zwanenhofviering onder vermelding van Donatie. De Stichting ZwanenhofViering heeft ANBI status. 
  
Voor degene die de donaties laten innen met incasso’s de volgende oproep:  
De incasso’s worden door ons vanaf februari 2014 via de TriodosBank geïnd. Het doen van incasso's 
is door de nieuwe SEPA regels veel ingewikkelder geworden voor stichtingen als de onze.  
Het heeft onze voorkeur dat u de “automatische incasso” omzet naar een “periodieke betaling”, die u 
zelf via uw internetbankier - programma kunt instellen. Geef de wijziging daarna AUB ook door aan 
onze penningmeester Gerard van Os, via penningmeester@zwanenhofviering.nl. 
 
De komende tijd zullen alle donateurs, via de ons bekende adres en e-mailgegevens, worden 
geïnformeerd. 
 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil graag contact houden met de bezoekers 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. Voor informatie over de Zwanenhofvieringen en het Twents Liturgiekoor kunt u op 
de website www.zwanenhofviering.nl kijken.  
De Stichting ZwanenhofViering heeft de ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56635494. Ons bankrekeningnummer is: NL94TRIO 0254 854400. 
  


