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Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuwsbrief  
 
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2015  
Het thema voor de voorjaarscyclus is: ‘Verzoening …’.  
 
11 januari Epifaniëntijd. De wereld opnieuw. Viering van Woord en gebed. Voorganger: Ben Hövels 
Contactpersoon: Ruud Souverijn 
 
8 februari. Verzoening. “Het Jubeljaar” Viering van Woord en gebed. Voorganger: Gert van de Bunt. 
Contactpersoon: Wim Oldenbeuving 
 
8 maart 40-dagentijd. ‘Lam van God’. Meditatieve viering. Voorganger: Ina van de Bunt. 
Contactpersoon: Elisabeth Dijkema, voorbereiding op woensdag 11 en 18 februari 2015. 
 
12 april, zondag na Pasen ‘Pasgeboren…’ Dienst van Woord en Tafel.  
Voorganger: Henk Erinkveld. 
Contactpersoon: Ruud Souverijn 
 
10 mei zondag voor Hemelvaart. ’De wonden aanraken’ Viering van Woord en Gebed. 
Voorganger Jan Dijkema 
Contactpersoon: Hennie Leliefeld 
 
14 juni Tweede zondag na Pinksteren ‘De zwaartekracht vergeten…’ Agape-viering.  
Voorganger Gerrie Gosen. 
Contactpersoon: Dieke Snoek 
 
 
Liedavond in de Verrijzeniskerk in Enschede op vrijdag 6 februari 2015.  
Op vrijdag 6 februari houdt Vrijplaats Daglicht van 19:00 tot 21:00 uur 
een liedavond in de Verrijzeniskerk (Het Leunenberg 588, Enschede). 
De avond staat onder leiding van Michaël Steehouder en de zanggroep 
van de Vrijplaats ondersteunt het zingen.  
LET OP: U kunt de ingang aan de zijkant van de kerk (links) gebruiken! 
Website: www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats 
 
Toelichting 
Veel mensen hebben steeds meer moeite met de kerk en de traditionele geloofswaarheden. Toch 
voelen zij zich gelovig. Maar zij hebben moeite om dat wat hun nog religieus en spiritueel raakt, te 
herkennen en te verwoorden in de traditionele geloofsleer, geloofstaal, liturgie en kerk. 
Tegelijk zijn er mensen die niet (meer) geloven, maar wel merken dat zij behoefte hebben aan 
verdieping, bezinning en zingeving, en die erkennen dat die in religie, spiritualiteit en rituelen te vinden 
zijn. Zonder zich tot geloof te willen bekeren.  

Het zijn geestverwanten: zinzoekers aan de rand van de kerkelijke traditie en zinzoekers daarbuiten. 

Tijdens deze liedavond willen we op zoek gaan naar wat ons als geestverwanten raakt. Niet in een 
discussie, maar in het zingen van liederen uit (rand-)kerkelijke bronnen. Liederen waarin God niet, of 
op een indirecte manier genoemd wordt. Liederen waarin het niet gaat om geloofswaarheid maar om 
levenswijsheid. Liederen die ruimte bieden, waarin de verscheidenheid aan zin en zaligheid groter is 
dan de eenheid. 

Het wordt geen concert, maar een meezingavond: de liederen worden kort ingestudeerd en dan 
gezongen. Tijdens de pauze en na afloop is er ruime gelegenheid om op de liederen te reageren: wat 
raakt je en wat stoot je af? Welk lied wil je nog wel eens zingen en welk nooit meer? We kunnen 
erover in gesprek gaan, maar dat hoeft niet. Het doel is niet om te verkondigen of gelijk te krijgen maar 
om de waarde van elkaars beleving te ontdekken.  
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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. 
 


