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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
Zwanenhofzondagen in het najaar van 2015  
Het thema voor de najaarscyclus is: ‘De vreugde van het evangelie’.  
 
13 September; Dienst van Woord en gebed. Voorganger is Gert van de Bunt                    
Elisabeth Dijkema is de contactpersoon. Thema: Goed bericht, blijde boodschap. 
 
11 Oktober; Meditatieve viering. Voorganger is Susan van Os.                                
De contactpersoon is Hennie Leliefeld. Op maandag 21 en 28 september wordt de viering voorbereid. 
Thema: Vissers van mensen. 
 
8 November; Viering van Woord en Tafel. Voorganger is Jan Dijkema                               
Wim Oldenbeuving is de contactpersoon. De viering wordt op woensdag 14 en 28 oktober voorbereid. 
Thema: Het begint bij de armen … 
 
13 December; Advent. Viering van Woord en gebed. Voorganger is Ben Hövels             
De contactpersoon is Dieke Snoek. Op maandag 16 en 23 november is de voorbereiding. 
Thema: Zaaien … 
 

 
 
 
Samenvatting van het gesprek met het bestuur op zon dag 10 mei. 
Maarten Haalboom geeft als voorzitter aan dat bestuur voor continuïteit wil zorgen. Hun aandacht gaat 
vooral uit naar de financiën, bezoekers, vrijwilligers en verjonging. Maarten vraagt om nieuwe 
impulsen. Hij wijst op het natuurlijke proces van wens naar mogelijkheid. Hij constateert dat elke 
bezoeker enthousiast is en verder wil met de vieringen. Maar hoe doen we dat? 
 
Penningmeester Bert Meijerink vertelt dat het financieel overzicht aan de donateurs is gestuurd. Dat 
gebeurt jaarlijks. De inkomsten liepen vorig jaar terug. Getracht wordt om meer donaties te ontvangen. 
 
Gert van de Bunt bespreekt de koers van de vieringen en het gewenste doel. Vorig jaar ging de 
evaluatie over: wat gaat goed en niet goed. Hij herhaalt nu de presentatie uit 2011 over de 
Zwanenhofzondagen. De zondagen kenmerken zich door vieren, zingen, ontmoeten, vrijplaats, 
oecumene, traditie en heden. De vraag is nu: Zijn we dat nog? Willen we dat nog? 
 
Verschillende mensen reageren op zijn vraag. Naast enkele opmerkingen over de vormgeving van de 
vieringen werden ook meer fundamentele vragen gesteld over hoe wij in de m.b.t. de toekomst 
gemeenschap willen zijn. Gewezen werd op de lerende en dienende functie van de gemeenschap: 
besteden we daar wel voldoende aandacht aan of kunnen / moeten we dat intensiveren? En ook: is 
onze ‘taal’ nog adequaat genoeg of moeten we zowel onze manier van spreken, alsook de inhoud 
opnieuw overdenken en meer aanpassen aan de huidige tijd en samenleving? Wat betreft de 
vieringen van brood en tafel: moeten we ook hier actiever zoeken naar andere vormen?  
In grote lijnen kan worden gesteld, dat we nog in dezelfde lijn zitten als die van ruim drie jaar geleden, 
toen we op eigen benen moesten gaan staan. De kerngroep zal de vragen meenemen en zal 
nadenken over hoe we hiermee samen verder kunnen komen.  
 
Maarten besluit door te zeggen dat het bestuur dienstbaar wil zijn en faciliteren. Ze zijn blij met de 
inbreng tijdens het gesprek.   
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Reactie van het bestuur op het gesprek van 10 mei  
Naar aanleiding van de evaluatiebijeenkomst hebben we als bestuur gesproken over de acties die 
hieruit kunnen voortkomen. Een eerste concrete actie is dat we in het najaar een klankbordgroep 
willen organiseren na afloop van een viering. We ervaren dat er bezoekers zijn die zowel qua inhoud 
als opzet en organisatie impulsen willen geven en goede ideeën hebben. Daar willen we graag ruimte 
aan geven. In de volgende nieuwsbrief maken we de datum bekend waarop dit plaats zal vinden.  
 
Het gesprek in het bestuur werd sterk beïnvloed door de financiële situatie waarin de Stichting zich 
bevindt. Net als 2014 zullen we, op basis van de huidige gang van zaken een tekort op de 
jaarrekening zien, deze keer tenminste € 1000,-  Een van de ideeën die we hebben om hier iets aan te 
doen is om te onderzoeken of het vinden van een sponsor een optie is. Veel ideële organisaties 
werken met donateurs en sponsoren. Tijdens de hierboven genoemde klankbordgroep willen we hier 
van gedachten over wisselen, vooraf oriënteren we ons als bestuur op mogelijkheden. 
 
Natuurlijk hebben we opnieuw kritisch gekeken naar de kosten die we maken om een viering te 
organiseren. Per keer betalen we € 100,- voor de koffie en thee. De bekende koffiepot die bij de 
uitgang staat levert jaarlijks € 200,- op. Ons doel is om kostendekkend te draaien en daarom vindt u 
vanaf september bij de uitgiftepunten een bakje om uw bijdrage voor de koffie / thee te doen. Alle 
kleine beetjes helpen, dus graag uw medewerking. 
 
Sekaye Melese, aangekomen op de plaats, waar geen verblijfsvergunn ing nodig is…   
Iedereen van de familie “Zwanenhof-viering” kent hem wel. Het was voor Sekaye iedere keer een 
feest om de 2e zondag van de maand naar de Zwanenhof-viering te gaan. Hij vond de vieringen altijd 
heel mooi, al ben ik er van overtuigd, dat hij bij lange na niet alles verstond of begreep. Behalve dat hij 
van de viering in meerdere opzichten genoot, was hij ook bijzonder gevoelig voor de aandacht, die hij 
van vele “Zwanenhofgangers” kreeg. Dat gaf hem een kick en hij ging dan blij “naar huis” d.i. de plek 
waar hij mocht wonen.  
De laatste viering die hij meemaakte had tot thema :”De Zwaartekracht voorbij”. Hij heeft er mee 
geworsteld, want voor hem stond er “De Zwarte Kracht voorbij”. Gelukkig zijn er goede mensen 
geweest, die hem duidelijk hebben kunnen maken, wat de werkelijke betekenis was. Het steentje, dat 
we meekregen vanuit de viering ligt nu op zijn graf, want op 7 juli 2015 is hij overleden, dus werkelijk 
zijn zwaartekracht voorbij. 
In de afscheidsviering waren velen van zijn Zwanenhofvrienden aanwezig. Bij die viering bleek 
hoeveel vrienden hij had. Waar had hij die vriendschap aan te danken? Ik denk, dat het was om zijn 
enorme bescheidenheid, om zijn hulpvaardige inzet, om zijn vriendelijkheid. Maar ook om de pijn, die 
hij met zich meedroeg om ver van zijn vaderland Ethiopië te moeten leven. 
Omdat hij politiek actief was en een soort districtsleider, werd hij bedreigd. Hij vluchtte. Hij had daar al in 
de gevangenis gezeten en dat was geen pretje geweest. Hij kwam toen ongedocumenteerd in Nederland 
terecht en vroeg hier asiel aan. 
In 2003 kwam Sekaye naar het AZC in Azelo. De IND nam een negatieve beslissing. Zijn asielrelaas 
bevatte teveel onduidelijkheden. De rechter stemde daarmee in. Sekaye was daardoor uitgeprocedeerd 
en moest het AZC uit. Zodoende kwam hij in 2006 bij de Noodopvang Dakloze Asielzoekers in Borne 
terecht. Diverse acties zijn ten behoeve van een verblijfsvergunning ondernomen. Al die acties, de vele 
gesprekken en de blijvende onzekerheid over zijn situatie hebben zijn gezondheidstoestand zeker 
negatief beïnvloed. Hij maakte zich daarover ook steeds grote zorgen. Desondanks was zijn optreden 
altijd zeer bescheiden, niet dwingend.  
Bij zijn afscheid is gekozen voor de Evangelielezing over de storm op het meer. De storm in het 
persoonlijke leven van Sekaye was niet gering, maar is evenzeer ook van toepassing op de vele zee 
vluchtelingen in onze dagen. En de angst, die de leerlingen hadden, is zo herkenbaar in hen. We 
mogen blij zijn voor Sekaye, dat de storm is gaan liggen. Toen we hem overleden aantroffen, was het 
alsof Jezus de wind opnieuw bestraffend toegesproken had met: 'Zwijg! Wees stil!'. Zo lag hij daar, 
helemaal tot rust gekomen, volledig bevrijd van al zijn angsten en zorgen, in serene vrede. 
 
Onder enorme belangstelling is onze vriend Sekaye door mede asielzoekers ten grave gedragen en 
rust zijn lichaam nu op het kerkhof in Borne. Hijzelf is aangekomen op de plaats, waar geen 
verblijfsvergunning meer nodig is.  

Hertme, Zuster Josephine 
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Zondag 13 september; Muzikaal Kloosterpad (geen wan deling)   

 
1. Bezinningscentrum De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen.  

Vanaf 12.30 uur koffie/thee + krentenwegge: €1,50  

 

> Tijd: 13.00 - 13.30 uur  

> Concert: Koor "De Troubadours" o.l.v. Jan Heijmink Liesert 
> Gedichten en teksten: Pauline Kramer 

 

2. Parochiekerk in Zenderen, Hertmerweg te Zenderen  

 

> Tijd: 14.00 - 14.30 uur 

> Concert: Borns ensemble o.l.v. Jan Geuke 

> Gedichten en teksten: Anje Gnodde 

 

3. Bovenzaal Restaurant Seminar, Hertmerweg te Zenderen  

 

> Tijd: 15.00 - 15.30 uur 
> Concert: Damessimo o.l.v. Jaqueline Lemmink 

> Gedichten en teksten: Gine Silderhuis 

 

4. Pauze: Horecagelegenheid / Seminar  
> Tijd: 15.30 - 16.00 uur; Gelegenheid voor koffie + thee  

5. RK Kerk Hertme, Centrum van Hertme 

 

> Tijd: 16.15 - 16.45 uur 

> Concert: Nelleke, Jasmijn en Vincent Kuipers 

> Gedichten en teksten: Maria Verheijen 

 

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. 


