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Nieuwsbrief Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuws  
 
Leerhuisavond: Dromen door Barbara Roukema-Koning op 11 november 2013 
Naar aanleiding van het thema van de Zwanenhofzondagen over dromen in de Bijbel bieden we u een 
extra leerhuisavond aan. Godsdienstpsycholoog en droomcounselor Dr. Barbara Roukema-Koning zal 
de lezing op deze avond verzorgen en ingaan op uw vragen. 
 
Dromen als wegwijzers - toen en nu 
Dromen zijn bijzonder. Ze openbaren in bijzondere beeldtaal onze innerlijke wereld. Soms bevatten ze 
belangrijke wenken voor ons levenspad. In de Bijbel kunnen we lezen hoe dromen opgevat worden 
als een middel waarlangs God kan spreken, als ‘holy mails’: heilige berichten. Kunnen we ook nu, als 
eigentijdse westerse mensen, dromen serieus nemen - stapstenen op onze geestelijke weg? In haar 
lezing diept Barbara Roukema dit thema uit.  
Verschillende praktijkvoorbeelden zullen verduidelijken hoe we ons de eigen wijsheid van dromen 
concreet mogen voorstellen. Dromen zijn het waard om acht op te slaan en om er een plaats voor in te 
ruimen in onze spiritualiteit. Niet als wijsheid boven andere kanalen, maar wel als een waardevol 
instrument ernaast.  
 
Barbara Roukema-Koning is oud-docente van de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. 
Zij rondde de opleiding tot Droomcounselor af aan het Haden Institute in North Carolina, USA. Dit 
instituut richt zich op het grensgebied van Jungiaanse psychologie, dromen en interreligieuze 
spiritualiteit. Momenteel geeft zij in Soest vorm aan een Centrum voor Dromen en Welzijn.  
Interessante websites zijn: www.dromenenwelzijn.nl en www.droompelgrims.nl. 
 
Wanneer : Maandag 11 november 2013. 
Waar : De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen 
Aanvang : 20.00 uur 
Kosten : € 7,50 pp inclusief koffie of thee 
 
U kunt zich voor 30 oktober opgeven bij Bert Snellenberg via de email adressen 
bert.snellenberg@hetnet.nl, info@zwanenhofviering.nl of via onze website www.zwanenhofviering.nl. 
 
Leerhuisavond: Thema voorjaar 2014 op maandag 18 november 2013. 
Het thema voor de voorjaarscyclus 2014 is: ‘Waar zijt Gij te vinden?’. 
Gerrie Gosen, Elisabeth Dijkema, Ina en Gert van de Bunt en Jan Dijkema werken het thema uit. 
Tijdens de leerhuisavond is er uitleg over het thema van de vieringen. Daarna bespreken we in 
kleinere groepen de vieringen.  
Iedere belangstellende is welkom op maandagavond 18 november om 19.30 uur op de Zwanenhof. 
 
De Zwanenhofzondag van januari 2014 is op zondag 5 januari 2014!!! 
De directie van de Zwanenhof en het bestuur van onze stichting zijn zich zeer bewust van het feit dat 
de Zwanenhofzondagen op de tweede zondag van de maand worden 
gehouden. Helaas wordt de Zwanenhof, en daarmee de kapel, op zondag 12 
januari 2014 door anderen gebruikt. De viering is daarom verplaatst naar 
zondag 5 januari. 
 
Stichting Zwanenhofviering 
De penningmeester heeft de toegezegde en ontvangen donaties op een rijtje 
gezet en weergegeven in de financiële thermometer die afgelopen 
Zwanenhofzondag voor het werd gepresenteerd. Uit de inventarisatie blijkt dat 
de meeste toezeggingen gestand worden gedaan. Afgesproken is dat de 
donateurs die wel hebben toegezegd, maar waarvan nog geen bijdrage is 
binnen gekomen, binnenkort benaderd zullen worden. De penningmeester zal 
ook de komende zondagen beschikbaar zijn voor vragen over de bijdrage. 
Verder is het altijd mogelijk om een bijdrage te doen in de koffiepot die bij de uitgang van de 
Zwanenhof staat, naast de thermometer en folders.  
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Kloosterpad Zenderen; Herfstwandeling op zondag 3 november 2013 
U kunt de wandeling tussen 9.00 en 14.00 uur beginnen bij Bezinningcentrum De Zwanenhof.  

1. Bezinningscentrum De Zwanenhof 
    Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen 

 

> Ontvangst in de Zwanenhof. 
> Rondleiding en bezichtiging Retraitehuis en Kapel. 
> Bezichtiging tuin. 
> Koffie + Krentenwegge à €1,50. 
> St.Hubertus-activiteiten van 10.00 tot 12.00 uur 
> Culinaire wildhapjes  
 

2. Carmelitessen klooster  

 

> Vieringen in de kapel om 11.30 uur en 15.00 uur. 
> Van 9.30 uur tot 16.30 uur alleen toegang in kapel  
   en openbare gedeelte. 
> DVD:"Leven binnen de kloostermuren". Duur: 20 
minuten 

> De Kruisweg aan de buitenkant vande Slotmuur.  
 

3. Parochiekerk in Zenderen  

 

> Bezichtiging kerk vanaf 11.00 tot   16.30 uur. 
> Rondleiding en uitleg muurschilderingen van Randolph 
Algera. 
 
4. Karmelietenklooster  

 

> Rondleiding van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
> Meditatieve wandeling door de 
   kloostertuin en het Patersbos. 
 

5. Restaurant Lutke Hulscher 
> Koffie, lunch 

 

 

 
 
6. Restaurant Seminar 
    Voormalig klein-seminarie van de paters 
    Karmelieten 

 

 

> Bovenverdieping: bezichtiging kapel 
   van 10.00 uur tot 16.30 uur (nu trouwlocatie). 
 

 
7. De Kloostergaarde Zenderen 

    Theehuis De Karmeliet  

 

> Bezichtiging / stand van zaken    herstel tuin 

> Educatieve wandeling in de tuin 
> Koffie, thee, gebak, lunch 

 

 

8. Middeleeuws Weleveld  

 

> Permanente expositie bij de 
   huisplaats van de havezathe. 
 

 

9. Pleisterplaats Rabo Scheele  

 

> Koffie, thee e.d. 
> Tentoonstelling over landgoed    Weleveld van 10.00 tot 
16.30 uur 
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10. RK Kerk Hertme 

    Openluchttheater 

 

> Kerk open van 10.30 t/m 16.00 uur 
   (Rondleidingen) 
 

 

11. Café-restaurant Liedenbaum 

10. Café-restaurant 't Oale Bakkershoes  

> Koffie, lunch  

12. Jachthuis "Weleveld"  

 

> Van 11.00 tot 16.00 uur: doorlopende presentatie 
   "Weleveld door de eeuwen heen". Duur: 13 minuten. 
> Koffie, thee 

 

 
13. Erve Beerthuis  
> Herfstdecoraties met lever- 
   en bloedworst 
 
 

14. Mariakapel aan De Baken  

 

> Bezichtiging 

 

 

15. Aankomst bij de Zwanenhof  

 

 

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.  
  
 


