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Beste Zwanenhofzondag-bezoekers. 
 
Het slechtste scenario is woensdag voor de Zwanenhof waarheid geworden. Wat een klap voor de 
directie en de medewerkers waarbij zo abrupt hun (levens)werk uit handen wordt geslagen.  
Sterkte, verbondenheid en wijsheid is wat wij hen toewensen nu de deuren van de Zwanenhof 
gesloten blijven. 
Ook wij, Zwanenhofbezoekers, moeten afscheid nemen van een plaats die ons dierbaar is. Velen van  
ons hebben hun eigen geschiedenis met deze historische plek. 
 
Voor de vieringen van de Zwanenhofzondagen betekent dit dat er ook geen plek meer is voor ons in 
de kapel. 
Na meerdere overleggen met direct-verantwoordelijken hebben we, dankzij de medewerking van de 
pastores van twee  kerken, een plek weten te vinden om samen te vieren. 
"Het woord te horen, het lied te zingen, het gezicht te zien" 
Er is in deze noodsituatie gekozen voor de volgende oplossing: 
De viering van 10 november vindt plaats in de parochiekerk van Zenderen, Hertmerweg 46. 
De aanvang van de viering is 13.00 uur. Dus vanaf 12.30 bent u van harte welkom.   
Na afloop van de viering willen we graag met u koffie drinken en in gesprek over onze toekomst  
na 1 januari 2020. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat kan ik bijdragen?  
Dit samenzijn is in de aangrenzende Kloosterzaal. 
 
Op 8 december is de viering in de Thaborkerk om 10.30 uur. 
 
Kerstavondviering op 24 december a.s. kan helaas NIET kan doorgaan. 
Het bestuur is in overleg met het Twents Liturgiekoor om naar mogelijkheden te zoeken het door het 
koor ingestudeerde kerstoratorium ten uitvoer te brengen.  
Mocht dat lukken dan informeren we u tijdig. 
 
Een vertegenwoordiging van de besturen Twents Liturgie Koor, Stichting Zwanenhof Viering en de 
Kerngroep, zal, mede met de uitkomsten van de bijeenkomst van 10 november, op zoek gaan naar de 
mogelijkheden om de Zwanenhofzondagen op de tweede zondag van de maand voort te laten 
bestaan met hetzelfde elan zoals we dat gewend zijn.  
Passend binnen onze doelstellingen zullen zij ook op zoek gaan naar een nieuwe plek om samen te 
komen. 
 
Mocht u vragen hebben, suggesties, voorstellen inzake bovenstaande, dan deze graag mailen 
naar jan.morsink@kpnmail.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur SZV 
Jan Morsink, voorzitter 


