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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2016; Thema:“ Tijd van leven”  
In 1962 componeerde Pete Seeger, op de tekst van Prediker 3, het lied “Turn, Turn, Turn”, later door 
The Byrds tot wereldhit gebracht. Het eeuwige rad van tegenstellingen en spanningen in een nieuwe 
jas, dat bezingt dat alles komt en (ver)gaat: niets nieuws onder de zon, de mens heeft maar te 
aanvaarden, dat dit zijn levenslot is. Het beste is te geloven in en je toe te vertrouwen aan God, die -
voor ons - te groot is om te kunnen bevatten. Vraag is: wordt/is ons leven vooral bepaald door het -
door God ontworpen en zo gewilde - rad van de eeuwigheid of hebben wij zelf (ook) nog wat te 
vertellen of te doen? En wat dan? 
In deze cyclus worden de thema’s van Prediker op eigen wijze gepresenteerd en bewerkt.  
Leidraad in net muzikale repertoire voor deze cyclus is het lied “Tijd van leven”.   
 
8 Mei: Tijd van eeuwigheid.  
Woord- en gebedsdienst. Voorganger: Jan Dijkema. 
Contactpersoon: Dieke Snoek 
 
12 Juni: Tijd als gave.  
Agape-viering. Voorganger: Jan van Schaardenburgh. Contactpersoon: Henri Leliefeld 
 

 

  

 “De smaak van stilte “  “Tijd van bewaren en weggooien” “Een tijd van delen” 

 

 
Leerhuisavond voor de cyclus in het najaar 
Deze zal plaatsvinden op maandag 9 mei a.s. om 19.30 uur in de Zwanenhof. Het thema voor het 
najaar wordt dan gepresenteerd (zie verder in deze Nieuwsbrief) en de aanwezigen zullen hun 
hoofden erover buigen en er samen over bomen.  Een interactief gebeuren, waarvoor u bent 
uitgenodigd, ook als u geen actieve rol in een viering wilt spelen. 
Datum: maandag 9 mei, 19.30 uur (incl. koffie / thee: kosteloos) 
 
Vanuit het bestuur  
Als bestuur van de Stichting Zwanenhofviering zijn we op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die 
het een uitdaging vinden om ons te ondersteunen in de manier waarop we in de regio zichtbaar zijn en 
ons bekend maken. Naast de reguliere pr, zoals berichtgeving in kranten, willen we graag nadenken 
over andere manieren om naar buiten te treden en belangstellenden attent te maken op de vieringen. 
We hebben over dit onderwerp ook gesproken tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep in 
december en deze oproep komt hier mede uit voort. Belangstelling om dit met ons op te pakken? We 
horen het graag via info@zwanenhofviering.nl  
 
Tijdens de evaluatiebijeenkomst in maart is naar voren gekomen dat goed is om u een keer te laten 
weten wat gemiddeld genomen bij een volle kapel  de kosten per persoon zijn om deze vieringen 
mogelijk te maken. Dat is € 10,- per persoon per viering. Nadrukkelijk willen we erbij vermelden dat 
ons uitgangspunt is dat ook mensen die een smalle beurs hebben zich welkom moeten voelen. Vorig 
jaar hebben we de inkomsten en uitgaven in balans gehad en ook dit jaar is dat ons streven. Alle 
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donateurs hebben als het goed is persoonlijk een financieel overzicht ontvangen. Voor alle 
geïnteresseerden is het financieel overzicht in te zien op onze website. 
 
Kloosterpad - wandeling op zondag 1 mei.   
Op 1 mei a.s. kun je heerlijk meanderen door Twente en bijzondere locaties aandoen. Het 
Kloosterpad leent zich uitstekend voor een mooie combinatie van natuur en religieus- en cultureel 
erfgoed. De wandelroute bestaat uit 5, 8 of 11 km en het startpunt is De Zwanenhof. Op ieder moment 
kun je de wandeling starten en in onze boekwindel is er een routeboekje. Op Kloosterpad Zenderen 
kun je globaal zien hoe de route loopt. 
 
Ontwikkelingen rond de vieringen van woord en tafel  
Vooraf:  zoals we al veel eerder voorzagen, treden we een nieuwe fase in, waar het gaat om de 
vormgeving van de vieringen van Woord en Tafel. Andere voorgangers dan die we gewend waren, 
maken het noodzakelijk om de komende tijd goed met elkaar te communiceren over dit onderwerp. Op 
de evaluatiebijeenkomst van zondag 13 maart spraken we met zo’n 30 mensen uit onze kring over de 
vieringen van Woord en Tafel. Gert van de Bunt leidde het gesprek in met een inleidinkje, waarvan 
hieronder een weergave. 
In 1985 startte de vieringen, die een initiatief waren van de Marienburggroep en de communiteit van 
de Redemptoristen. Aanvankelijk waren het (uitsluitend) de leden van communiteit, die voorgingen 
voor in (ook uitsluitend) Eucharistieveringen. 
Begin jaren ’90 komen lekentheologen in het vizier als voorgangers: Trees Versteegen, Jeroen de Wit 
en Eric Corsius gingen voor in voor andersoortige vieringen: Woord en Gebedsdiensten, 
Mediatievieringen en Agape-vieringen.  
Begin 2000 hadden we zo een verscheidenheid aan vieringen, waarin vieringen van Woord en Tafel 
Eucharistieveringen waren. Voorgangers in deze Eucharistievieringen waren allen mensen uit CssR-
hoek: Gijs van Wijk, Henk van ‘t Erve, Karel Schuurman, Gé Janssens en -later- ook Henk Erinkveld.  
In 2012, toen de Zwanenhof verzelfstandigde, was Gé Janssens net overleden en was Henk Erinkveld  
de enige overgeblevene, die voorging in de viering van Woord en Tafel (Euch. viering): de spoeling 
werd steeds dunner. Rond die tijd hebben we ook een aantal keren Woord en Communiediensten 
gehouden (waarbij de hostie van kerken elders kwam). Door  een aantal van ons werd dit soort viering 
als een wat wezensvreemd verschijnsel beleefd. 
In 2013 besloten we tot een nieuwe/ andere koers: tweemaal per jaar een viering van Woord en Tafel 
(zo hebben we het vanaf toen- ook benoemd, dus geen Euch. viering of avondmaal), waarbij 
beurtelings  ambtelijke voorgangers uit beide tradities zouden voorgaan: Jan Dijkema en Henk 
Erinkveld. Wij waren ons er goed van bewust, dat ook deze koers eindig zou zijn… 
Die eindigheid kwam -eerder dan wij hadden verwacht- in zicht toen Henk Erinkveld in het najaar van 
2015 ziek werd. Wat er in eerste instantie ernstiger uitzag (gelukkig viel en valt het tot nu toe mee) 
was voor ons aanleiding na te denken over het nu verder moest. Besloten is om toen met Henk in 
gesprek te gaan. En niet alleen over zijn mogelijkheden, maar ook over de vraag: wat is -met het oog 
op de toekomst- nu het beste voor onze gemeenschap? Dit gesprek leidde tot de gezamenlijke 
conclusie, dat het het beste zou zijn om onze eigen wegen te gaan: los te laten en “achter ons te 
laten”.  
Aldus bespraken wij deze ontwikkeling op de evaluatiebijeenkomst van 13 maart jl., waar deze nieuwe 
koers alom met instemming en genoegen werd omarmd. En zo ging Susan van Os afgelopen viering 
van 10 april voor in een viering van Woord en Tafel. Andere voorgangers kunnen haar nu volgen… 
We realiseren ons -behalve dat het voorgangerschap dat nu van karakter verandert- dat we ook 
moeten nadenken over de consequenties, die deze nieuwe koers heeft. Een aantal zaken hebben we 
al onder ogen gezien. Ten eerste dat we geen imitatie willen van een ‘officiële’ Eucharistieviering. Dit 
houdt in, dat we geen officiële instellingswoorden uitspreken, geen liturgische kleding gaan dragen en 
dat we afstand doen van het liturgische vaatwerk, dat we tot nu toe gebruikten. Het accent zal liggen 
op het samen delen van het brood, 
De weg, die we gaan, is een nieuwe weg. Nogmaals: het betekent achterlaten, weggooien,  afscheid 
nemen, en ook nieuwe wegen zoeken. Dat betekent, dat we beginnen met een nieuwe praktijk, die wij 
niet alleen als kerngroep goed willen volgen, maar waarvan we hopen, dat wij dat ook samen -als 
totale gemeenschap- zullen doen. Dat betekent: elkaar bijpraten, informeren, kritiek geven (positief en 
negatief). En -tenslotte- dat we onszelf en elkaar de ruimte gunnen en geven… 

13 maart, Gert van de Bunt 
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Cyclus Zwanenhofviering najaar 2016 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand 
 
In de loop van de tijden hebben talloze mensen, vrouwen én mannen, hun toevlucht gezocht (en 
gevonden) bij Maria, moeder van Jezus en -als zodanig- het vrouwelijke ‘element’ naast God de  
Vader en de Mensenzoon. Wat is het toch, dat deze mensen zochten en vonden in de figuur van 
Maria? In deze cyclus proberen we dichterbij het antwoord op deze vraag te komen. 
Concrete aanleiding voor de keuze van dit najaar thema is het feit, dat de icoon van OLV van 
Altijddurende Bijstand 150 jaar geleden aan de Redemptoristen werd toevertrouwd met de opdracht 
deze wereldwijd te verbreiden. De icoon is een onmisbaar element in de 
kapel, waar wij vieren en samenkomen.   
Wij realiseren ons, dat “Maria” een heikel thema is. De meeste 
protestanten en (ook) katholieken hadden / hebben weinig feeling met de 
vroomheid en de devotie, die aan Maria kleeft.  
Behalve de concrete aanleiding ligt de reden voor de keuze van het 
thema in het gegeven, dat in onze tijd van geweld, grofheid, ruzie, oorlog 
en verdeeldheid de nood aan vrede, verbinding, liefde, troost en 
zachtmoedigheid hoog is. Maria representeert deze waarden, in 
aansprekende beelden en betekenisvolle woorden. Als katholiek en als 
protestant kijken we over de muur van onze eigen traditie en laten wij ons 
uitdagen om een aantal van de begrippen rond Maria ‘opnieuw te wegen’.  
Uitgangspunt voor de vieringen is de icoon, waarin De Moeder centraal 
staat. Zij draagt haar kind, dat zich aan haar vastklampt, verschrikt als het 
is door de engelen, die -tegen de gouden achtergrond van de hemel- de instrumenten van zijn 
toekomstige lijden met zich meedragen: lans, spons, spijkers en kruis. Van schrik verliest het kind ook 
nog zijn sandaal. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, richt Maria zich niet tot het kind, 
maar tot jou, de toeschouwer. Alsof het wil zeggen: Ik ben er, ook voor jou…  
De kleuren van de icoon vormen de basis voor de vier vieringen van het najaar: Bruin, de kleur van de 
aarde; blauw: het geloof; rood staat voor de liefde en groen verwijst naar de hoop. 
 
Zondag 11 september: Bruin, de Aarde 
Thema: Broeders, blijft de aarde trouw… Soort vieri ng:   Woord en Gebedsviering 
 Voorganger: Gert van de Bunt  
 
De figuur van Jezus op de icoon is -als enige- gekleed in een bruin gewaad. Bruin verwijst naar de 
aarde, het wereldse met -naast alle moois en vreugdevols- de ellende, die mensen overkomt en die zij 
elkaar aandoen. Jezus is ondenkbaar zonder het lijden. Niet -zozeer of alleen- het lijden dat Jezus zelf 
overkomt, maar het lijden van de mensen en van de wereld. De redemptoristen hebben zich altijd 
geroepen geweten om zich in te laten met dit lijden: zij brachten het evangelie aan de allerarmsten.  
Als het gaat om het lijden, laat de  christelijke geschiedenis een pendelbeweging zien van toewending 
en afkeer. Theologie én praktijk waren maar al te vaak gericht op het hemelse en het hiernamaals, 
met -vaker- een minachting voor het heden en het concrete lijden van het mensen. “De gedroomde 
Kerk als een geestelijke wolk, die al het aardse gelummel ontsteeg” (Bert Keizer, Trouw, 11/3/2016) 
De icoon roept op de duisternis van de wereld niet uit het oog te verliezen. Maria -op de icoon- getuigt 
ervan het lijden niet van zich af te werpen. Zij is Jezus, die met het lijden is bekleed, tot steun. Jezus 
zoekt ook steun bij haar door zijn handen in de hare te leggen. Zij ontvangt, troost en beschermt…  
In het verhaal van de bruiloft van Kana is het Maria, die haar zoon aanspreekt “om wat te doen”, nu de 
wijn opraakt. Terwijl hij zich erbuiten houdt (waar bemoei je je mee, mijn uur is nog niet gekomen) zet 
zij hem aan -tot tweemaal toe- zich met de wijn, met de actualiteit van het feest te bemoeien en zich 
daar niet buiten te houden.  “Dienstmaagd des Heren” is hier niet zozeer de ondergeschikte, maar 
degene, die oproept om bezig te zijn met het aardse: met je poten in de modder.  
Het sluit -in zekere zin- aan bij Nietzsche, die zich keerde tegen de kerk en pleitte voor de mens: “Ik 
bezweer jullie, mijn broeders, blijft de aarde trouw en gelooft diegene niet, die over bovenaardse hoop 
spreekt!''.  
Maria was -in de beleving van velen- degene, die zich niet afkeerde van mensen, maar die er juist was 
voor hen. Waar God teveel in de wolken was, en Christus teveel op zijn hemelse troon, daar trokken 
hordes van mensen -over karrensporen en door de modder- naar plaatsen waar zij haar konden 
vereren en waar zij zich getroost en gesterkt konden voelen in hun aardse zorgen en 
beslommeringen.  
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Aards impliceert ‘lichaam’. De aandacht voor het lijfelijke bestaan, de attentie voor de dagelijkse 
dingen: daar had de kerk niet veel oog voor. Genade was een bovenwereldlijk begrip. Onder invloed 
van de feministische theologie veranderde dat de afgelopen halve eeuw naar een te ervaren 
werkelijkheid. Genade-ervaringen, ervaren in en vanuit het dagelijkse handelen in de eigen 
vertrouwde praktijk/ leefomgeving, stellen vrouwen én mannen in staat (beter) met de dagelijkse 
situatie om te gaan (vg. Trees Versteegen, Geleefde genade, proefschrift 2013).  
Tenslotte, wijsheid uit het Boeddhisme: “No mud, no lotus”.  
 
Lezingen:  
Genesis 1: het scheppingsverhaal: het scheppingsverhaal gaat niet over de hemel. God schiep deze 
wel, maar al zijn aandacht ging uit naar de aarde en de áankleding’ daarvan  
Psalm 8:   Onbegonnen naam onnoembaar jij 

wie jij 
Laag of hoog in welke aarde-uithoek jij 
wie jij   (Oosterhuis, 150 Psalmen Vrij) 

Johannes 2 ,1-12  (Bruiloft van Kana)    
 
 
 
Zondag 9 oktober: Blauw, het Geloof 
Thema: De weg naar de hemel… Soort viering:  Woord en Gebedsviering   
 Voorganger: Jan Dijkema  
 
Het bovenkleed van Maria is blauw, gevoerd met groen, waaronder zij een onderkleed draagt, dat 
rood is. De kleuren blauw, rood en groen zijn de kleuren van koninginnen en koningen. In dat rijtje 
hoort Maria dus ook.  Net als de gouden achtergrond van de icoon lopen er ook gouden draden door 
het blauw gewaad van Maria.  Het duidt op de rol van de middelares, die Maria wordt toegedacht: zij 
wijst de weg naar de hemel, het goddelijke. Hier verschijnt de vrouw als verpersoonlijking van de kerk, 
verstaan als gemeenschap van gelovigen. De vrouw, die de toegang tot de hemel mogelijk maakt. En 
dat is een heel ander beeld als de kerk (als instituut én als gemeenschap) die -via de weg van 
voorschriften en geboden- de weg naar de hemel ‘gebood’ en ‘voorschreef’.  Deze legalistische en 
rationele begrippen passen niet bij Maria. Maria representeert een doorleefd geloof, waar de intuïtie 
en het gevoel  een belangrijke rol speelt.   
Voor “Israel”, het volk (de gemeenschap) wordt in het OT meermaals het begrip “Israel als bruid” 
gebruikt (Jes. 54, vooral vs. 7 ev.).  Enerzijds wordt hier de innige relatie benadrukt, anderzijds ook 
“de ontrouwe partner”. Toegang tot de hemel vraagt voortdurend onderhoud en waakzaamheid.   
Maria’s blik op de icoon kan worden weergegeven met het begrip “sereniteit”. Sereniteit duidt op 
kalmte, vredigheid, rust, beheersing, overleg. Termen, die te maken hebben met een attitude van 
overgave en vertrouwen. Geloof: niet van dogma’s, maar van een innerlijke gesteldheid van overgave, 
die opent: voor God en mens tegelijk… Het gaat om toewijding, beschikbaarheid. 
Van de kerk wordt (weleens) gezegd, dat “zij niets  goeds heeft gedaan… het enige goede is dat zij 
het evangelie heeft bewaard”. Deze uitspraak impliceert de erkenning, dat er steeds weer een nieuw 
begin is gemaakt en ook kan worden gemaakt.  De erkenning van de rol van de vrouw, niet alleen als 
gelijke, maar nog meer als ‘middelares -bij uitstek-  ‘tot geloof en leven’ kan nieuwe wegen banen, niet 
alleen in kerkelijke context, maar zeker ook in concrete maatschappelijke kwesties.  
De christelijke geschiedenis kent meerdere voorbeelden van ‘nieuwe wegen’: kloosterordes, 
congregaties, Franciscus, Moderne Devotie (Geert Grote), Reformatie, bevrijdingstheologie, 
feministische theologie…  
Overigens: die rol van middelares komt ook terug in de litanie van Maria, waar zij wordt aangeduid als: 
‘Gouden Huis’, ‘Ark van het Verbond’ en ’Deur van de hemel’.  
Lezingen:  
Jes. 54, 7 ev.  
Joh, 19, 25-27  (Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van 
wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen de 
leerling: ‘Daar is je moeder.’ Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.) 
Joh. 21, 24  (Het gaat om geloof en getuigenis) 
Hebreeën, 11, 8 – 16 
Openbaring, 21, 1-9 
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Zondag 13 november: Rood, de Liefde 
Thema: “Als ik de Liefde niet heb…” Soort viering: Viering van Woord en Tafel 
 Voorganger: Ben Hövels  
 
Maria draagt een rood onderkleed: Liefde tot op de huid. Maria draagt haar kind, zij aanvaardt zijn 
vraag om steun. In Maria (vgl. ook het Stabat Mater) wordt de onvoorwaardelijke Liefde van moeder 
tot haar kind tastbaar. En -getuige de blik van Maria op de icoon- is die niet alleen voor Christus, maar 
voor iedereen bereikbaar. Om wat voor “liefde” gaat het hier?  
Bijbels, en ook filosofisch wordt er onderscheid gemaakt tussen diverse ‘modaliteiten’ van liefde.  We 
kennen “Eros”, de lichamelijke en seksuele liefde, die komt en gaat en die relatie en voortplanting 
mogelijk maakt. “Philia” (vriendschap) duidt op wederzijdse warme, affectieve gevoelens. Daarnaast is 
er ook  “Agape”.  Met “Agape” wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld: 
belangeloosheid en voorwaardelijkheid. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens 
inhouden. Eros en Philia -daarentegen- worden overwegend (wel) door gevoelens bepaald. 
 “Eros” is de liefde die de ander wil hebben, omdat hij/zij zo aantrekkelijk is, van lijf en leden of 
anderszins. “Philia” kent deze kant ook. Eros en Philia zijn betrekkelijk en veranderlijk, in tijd en 
intensiteit. Agape is onvoorwaardelijk, niet afhankelijk van de intenties van degene, die liefheeft, noch 
van de kwaliteiten of eigenschappen van wie liefde ontvangt. Agape is liefde van boven:  genade, die 
je overkomt en overschaduwt. Het is deze Agape, die in het Nieuwe Testament aan de orde is en 
waarmee Christus is bekleed. Maar het is ook de liefde, die Maria overkomt en overschaduwt, op het 
moment, dat zij zwanger wordt.  Over Eros wordt niet gesproken; niet dat die er niet zou zijn, maar 
Agape heeft de overhand. Zo kon zij uitgroeien tot “Maagd der maagden”: liefde met  goddelijke 
trekken.  
Zonder Eros geen Agape: Jammer, dat je daar ouder voor moet worden om dat te ontdekken. Agape 
is liefde uit respect: de ander erkennen als werkelijk een ander. Liefde die niet eist, maar geeft (beter: 
doet geven).  Maar ook: Agape kan niet zonder Eros:  de lichamelijke component: zorg, aanraking, 
toewijding, aandacht voor de concrete ander voorkomt, dat liefde vergeestelijkt.     
Wat als we de Agape kwijtraken?  
De schrijver Michel Houellebecq heeft als hoofdthema de sociale desintegratie van de huidige 
maatschappij, die wordt gekenmerkt door “beheersing”, “instrumentalisering”, “berekening” (meten is 
weten) en waarin het individu is geatomiseerd. Jesse Klaver benoemt ditzelfde proces als 
‘economisering’: alles wordt uitgedrukt in termen van economisch nut, ook het mensenleven wordt een 
zaak van baten en lasten.  
Hoe krachtig kan (de betekenis van) de icoon van Maria niet zijn. Uitnodigend, gericht op ieder die 
haar tegemoet komt straalt zij respect uit, is zij grenzeloos, restloos. In die ‘niets eisende en alles 
duldende liefde’ is haar beeld troostend en versterkend tegelijk.  
In de litanie krijgt Maria deze toevoegingen: Heil van de zieken, toevlucht van de zondaars, troosteres 
van de bedroefden, hulp van de christenen.   
 
Lezingen:  
Hooglied 8,6 
Lucas 1, 26 – 38  Magnificat (naar Oosterhuis): Niemand dan jij… 
1 Kor, 13, 1-13 
 
 
 
Zondag 11 december: Groen, De Hoop 
Thema: Tegen (beter) weten in… Soort viering: Medit atieve Viering 
  Voorganger: Ina van de Bunt-Koster  
 
De kleur groen is op meerdere plaatsen op de icoon zichtbaar: het onderkleed van Jezus, de voering 
van het gewaad van Maria en de engelen, die het lijden aankondigen.  
Paulus schreef het al, in zijn brief aan de Romeinen, dat “de hele schepping kreunt en onder 
barensweeën lijdt, nog altijd”. Nog altijd, en in onze dagen is het lijden groot, ondraaglijk groot voor 
velen, zo lijkt het. Hoop wordt vaak wel heel moeilijk, zekert in onze dagen… Is de aarde reddeloos 
verloren?  
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In zijn “Navolging van Christus” schrijft Thomas a  Kempis (15e eeuw) over het geduldig dragen van 
het lijden. Een uiterst actueel thema in een tijd, waarin de algemene trend is, dat lijden onverwinbaar 
is (de medische stand) en mensen uit hun lijden kunnen worden bevrijd (het voltooide leven). De trend 
om “er een einde aan te maken” lijkt sterker dan “het verdragen”.  
“Hoop”, door de bevrijdingstheologie van de vorige eeuw nieuw leven ingeblazen, is hoop op een 
nieuw bestaan, met inbegrip van het afschaffen van het oude/ bestaande.  Hoop op levenskracht, om 
het te kunnen volhouden en te kunnen doorstaan, krijgt minder aandacht. Vraag is of dit een reële 
houding is… 
Op de icoon draagt Maria, het kind én het lijden. De Pieta, in vele gedaantes verbeeld en geschilderd, 
is het oude beeld, waarin de Moeder haar kind beweent, en het ook vasthoudt.  Het oeroude beeld 
van het geduldig dragen van het lijden. 
Vraag is wat het voor ons betekent om het lijden te (ver)dragen. Thomas a Kempis, noch Maria stralen 
apathie dan wel passiviteit uit. Thomas noemt (het dragen van) het lijden grote winst: geen lijden, 
geen kroon.  Maria blijft haar zoon trouw, ook aan het kruis. Lijden (verdragen) brengt een andere 
dimensie aan het licht: die van kwetsbaarheid, en in het gevolg daarvan: barmhartigheid.  
In zijn roman “Dit zijn de namen” beschrijft van Tommy Wieringa het schokkende verhaal van verloren 
vluchtelingen, mensen met een schijnbaar hopeloze geschiedenis, die door de woestijn trekken, op 
weg naar het beloofde land. Eén van hun vijven is een vrouw, die door meerdere mannen ge/misbruikt 
wordt. Aan het einde van de tocht blijkt zij zwanger te zijn en  -aangekomen in het land- baart zij, 
totaal uitgemergeld door de ontberingen een kind. Zij overleeft de bevalling niet, het kind wel… Hoe 
moet deze vrouw zich hebben gevoeld, waar is zij doorheen gegaan, tijdens het misbruik, de barre 
tocht, de zwangerschap? Vernedering, wanhoop, troost? Was zij in staat het lijden gedurig te dragen, 
tot het einde toe?  
Wat betekent ‘hoop’, als je oud(er) wordt, verlies moet incasseren, ziek of arm wordt, hulpbehoevend, 
geen uitweg meer ziet in de (vluchtelingen)crisis? Moet je:  
• Thomas a Kempis volgen, die zegt: “Zonder zwoegen geen rust, zonder strijd geen 

overwinning”?  
• Loslaten: Je zorgen ergens neerleggen, bij Maria bv.? 
• Accepteren, dat het leven zo is? Of nog sterker: daar dankbaar voor zijn?  
• Een kaars opsteken, als troost én als hoop?  
• Trouw blijven, d.w.z. blijven staan aan het kruis, het lijden niet afwerpen, maar op schoot 

houden?  
 
Lezingen:  
Klaagliederen 3 
De Psalmen 4 en 88  (in de berijming van Oosterhuis ) 
Rom. 8, 18 ev.  (vooral de verzen 22-26) 
  
 

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. 
 


