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Nieuwsbrief Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuws  
 
 
Brief voor bezoekers én donateurs van de Zwanenhofv ieringen. 
 
De nieuwsbrief wordt toegestuurd aan bezoekers die zich ooit hebben aangemeld. Omdat de Stichting 
Zwanenhofviering zoveel mogelijk mensen wil bereiken krijgen ook de donateurs de brief toegestuurd.  
Als u de nieuwsbrief echt niet wilt ontvangen  kunt u dat melden via info@zwanenhofviering.nl. 
 
 
Het Twents Liturgiekoor zingt “Kühnhausen” op 24 ma art in Beuningen!  
 
In deze vastentijd staat Nederland bol van 
de Passie-uitvoeringen. Ook het Twents 
Liturgiekoor draagt daar een steen aan bij 
met de "Passion nach den Evangelisten 
Matthäus" van Johann Georg Kühnhausen.  
 
Tussen alle grote Bach passionen valt 
Kühnhausen op als een oase van intimiteit. 
Kühnhausen maakte zijn Mattheus een 
halve eeuw voor Bach.  
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 RK 
kerk van Beuningen bij Denekamp en wel op 
24 maart om 16.00 uur. De kerk is open 
vanaf 15.30. De uitvoering duurt ongeveer 
vijf kwartier.  
Toegangskaarten kosten  € 8,- pp.  
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang. 
 
U kunt kaarten bestellen via de website van 
het koor (www.twentsliturgiekoor.nl) en na 
de Zwanenhofzondag, a.s. zondag 10 maart.  
 
Wij vinden het fijn als u anderen wijst op deze uitvoering. 
 
 
Leerhuisavond op maandag 13 mei 2013 om 19.30 uur o p de Zwanenhof. 
 
Het thema voor de najaarscyclus 2013 is: ‘Als de hemel de aarde raakt’. Dromen, visioenen en 
vergezichten, slapen en ontwaken in de Heilige Schrift.  
Ina en Gert van de Bunt en Jan Dijkema werken het thema uit. 
 
Tijdens de leerhuisavond is er uitleg over het thematiek van de vieringen van het komende najaar. 
Daarna bespreken we in kleinere groepen de vieringen.  
 
Iedere belangstellende is op maandagavond 13 mei van harte welkom.  
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Huishoudelijke mededelingen 
 
Naast de gewone liturgieboekjes zijn er altijd grote letter liturgieën  beschikbaar. Degene die een 
grotere letter prettig vinden, kunnen deze liturgieën vragen bij de ingang van de kapel.  
 
Ophaalservice ; We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige bezoekers soms lastig is om naar 
de Zwanenhofviering te komen. Om die mensen te helpen willen we proberen een andere bezoeker te 
vragen om als “taxi” te dienen. Neem contact met ons op als u belangstelling hebt.  
 
De werkgroepen  “PR en communicatie”, “Financiën” en “Logistiek” kunnen nog hulp gebruiken. U 
kunt uw hulp en opmerkingen kenbaar maken via ons e-mailadres. 
 
Sinds de oprichting van de Stichting ZwanenhofViering is de website  .www.zwanenhofviering.nl actief.  
Als u wat mist, fouten of vergissingen ziet, laat ons dat dan weten via het formulier op de 
contactpagina of door een e-mail te sturen naar “info@zwanenhofviering.nl”. 
 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting Zwanenhofviering wil graag contact houden met de bezoekers van de 
Zwanenhofvieringen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier 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.  


