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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
 

 
 
 
Cyclus van de vieringen in het voorjaar van 2019  
”Van GEBOD naar WOORDEN van bevrijding; De tien geboden.”  
 
De woorden, gebeiteld “in de stenen tafelen”, die ten tijde van het verblijf in de woestijn door JHWH 
aan Mozes waren gegeven, hebben zich in onze hoofden en harten genesteld als ‘geboden’: 
verboden en plichten, waaraan je je te houden had, wilde je een goed mens zijn en de hemel 
verdienen.  
 
Het eens gesproken woord nodigt uit om steeds opnieuw te worden ‘hernomen’: opnieuw te bezien, 
tegen het licht van het heden te houden, gekanteld te worden en – misschien zelfs- op de kop gezet te 
worden. Waarmee we ons voegen in een heel oude Joodse traditie, die van de Talmoed. Daar was 
het woord heilig, zo heilig, dat het –om en om en om- steeds weer omgekeerd werd om te begrijpen 
waar het in het leven om gaat … 
 
Gebod komt tot leven, wordt woord … én daad, zo mogen we hopen. Gedurende het hele seizoen, 
d.w.z. van september 2018 tot en met juni 2019, zullen de tien woorden centraal staan, in iedere 
viering één woord. 
 
VIERING zondag 10 februari. “Gij zult niet doden.” 

Soort viering:   Meditatieve viering 

Voorganger:  Pauline Kramer 

Contactpersoon:  Ruud Souverijn 

 
VIERING zondag 10 maart. “Gij zult niet echtbreken.”    

Soort viering:   Viering van Woord en Tafel  

Voorganger:     Ben Hövels 

Contactpersoon:  Hennie Leliefeld 

Voorbereiding op:  29 januari en 5 februari 

 

VIERING zondag 14 april.  “Gij zult niet stelen.”    

Soort viering:   Viering van Woord en Gebed 

Voorganger:  Susan van Os 

Contactpersoon:  Marianne Sloot 

Voorbereiding op:  12 en 26 maart 
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VIERING zondag 12 mei.  “Gij zult geen valse getuigenis afleggen.”    

Soort viering:   Meditatieve viering  

Voorganger:     Gert van de Bunt 

Contactpersoon:  Wim Oldenbeuving 

Voorbereiding op:  2 en 16 april 

 

VIERING zondag 9 juni.  “Gij zult niet begeren.”    

Soort viering:   Viering van Woord en Tafel 

Voorganger:  Ina van de Bunt 

Contactpersoon:  Akke Fokje Stienstra 

Voorbereiding op:  21 en 28 mei 

 

 
Uitnodiging voor de Evaluatiebijeenkomst, na de viering op 10 maart.  
 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de Zwanenhofvieringen. Daarom 
nodigen het Bestuur en de Kerngroep u graag uit voor de Evaluatiebijeenkomst op zondag 10 maart.  
Wij bespreken wat goed gaat en wat beter kan. 

 
 
Verdiepingsavond op donderdag 11 april: De Dekaloog van Kieslowski 
 
De Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski maakte in 1989, het jaar van de Wende, een indringende 
dramaserie rond de 10 geboden. Gefilmd in een grauw appartementsblok in Warschau leven de 
personages naast en met elkaar en delen ze in de vragen en dilemma’s, die zij in hun dagelijkse leven 
tegenkomen. Op de achtergrond, niet eenvoudig te herkennen, speelt God een rol, die de mens zijn 
eigen verantwoordelijkheid laat. Tijdens de verdiepingsavond op 11 april kijken we naar één 
aflevering, die zo’n uur duurt en voldoende ruimte laat voor diepgaand onderling gesprek.  

 

Waar:   Zwanenhof 

Wanneer:  Donderdag 11 april om 19.30 uur 

Kosten:  € 5,-, incl. koffie/thee 

 
 

Viering op Paasochtend, zondag 21 april  
 
Noteert u al vast de volgende datum in uw agenda? 
Op Paasochtend, 21 april, is er bij het krieken van de dag een viering. “Opstaan, verder gaan en het 
nieuwe leven vieren”. Aansluitend is er tegen betaling een gezamenlijk ontbijt, waarvoor u zich kunt 
opgeven. Opgeven kan bij Elisabeth Dijkema of Bert Snellenberg (antwoord op de mail met de 
nieuwsbrief). U krijgt nog een uitnodiging met meer informatie, onder andere over het tijdstip. 
 

Waar:   Zwanenhof 

Wanneer:  Zondag 21 april. 

Kosten:  € 10 per persoon voor het ontbijt 

 
 

Warming Up (Leerhuisavond) 
 
Tijdens de Warming Up bespreken we samen de inhoud van de cyclus van de vieringen in het najaar. 
Het (voorlopige) thema is: “Over Schoonheid en zo meer….”. Een werkgroep is bezig om gedachten 
op papier te krijgen en een beginkader voor de vieringen aan te reiken. 
De datum voor de Warming Up wordt later bekend gemaakt. 
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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. 
       

 


