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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 

 
 
 
Bloemstukken bij de vieringen.  
 
Hieronder de prachtige bloemstukken bij de vieringen in de cyclus “Hier sta ik” in het najaar van 2017. 
 

Reformatie of 
Gamechanging 

Alleen door genade… 
Sola Gratia 

Alleen de Schrift 
Sola Scriptura 

Geloven alleen 
Sola Fide 

Van: Marietje Zegger Van: Marietje Zegger Van: Gine Silderhuis Van: Marietje Zegger 
 
 

Gezocht: nieuwe vrijwilligers voor het koffie schenken 
 
Voor de vieringen kunnen we nog enkele vrijwilligers gebruiken voor het koffie schenken. Lijkt het je 
wat om na de viering soms koffie te schenken en te helpen opruimen, meld je dan aan. 
Natuurlijk wordt rekening gehouden met jouw wensen: Welke maanden ben je beschikbaar? Eén of 
twee keer per half jaar? 
Per viering worden 6 personen ingeroosterd. Op dit moment hebben we 21 vrijwilligers en dat is wat 
krap. 
Voor opgave of meer informatie: 
Gerard van Noort 
tel: 06 46395834; mail: gavannoort@hetnet.nl  

 
 
Zwanenhofvieringen cyclus voorjaar 2018 ”Er is jou mens gezegd wat goed is.”  
 
Het onderscheid tussen de grote en de kleine schriftprofeten is er niet één van kwaliteit, maar van 

kwantiteit. De 12 kleine profeten worden klein genoemd omdat zij korte geschriften hebben nagelaten. 

Hun profetieën worden gekleurd door tijden van bezetting en ballingschap waarin de stammen van 
Israël en Juda zich bevinden. De toorn van God is alom aanwezig. Zes van hen inspireren ons in deze 

cyclus. Wat boeit ons in die profeten hoe verbinden wij hen met de actualiteit van vandaag? 

Profeten zijn van alle tijden binnen Gods plan met zijn schepping. Profeten, ze komen in opstand, 

wijzen op wantoestanden, beschuldigen, roepen onheil af, zeggen geroepen te zijn door God, 

spreken vanuit het visioen en waarschuwen voor valse profeten. Ze houden een spiegel voor:  “Als 

jullie zo doorgaan, loopt het slecht met jullie af”. Steeds weer die spanning van een God die ook 

toornig is vanuit liefde voor zijn volk. Steeds is er ommekeer nodig, een ander blikveld en terugkeer 

naar God. 
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Amos: 14 januari, Thema: Recht van spreken op Gods gezag. 

Dienst van woord en gebed:  Voorganger Jan Dijkema, contactpersoon is Ruud Souverijn. 

 

Hosea: 11 februari, Thema: Liefde, op het scherp van de snede.  

Meditatieve viering met voorganger Pauline Kramer, contactpersoon is Wim Oldenbeuving. 

De voorbereiding vindt plaats op maandag 15 en 29 januari. 

 

Micha:  11 maart, Thema: Vind het goede, het is u aangezegd. 

Viering van woord en tafel met voorganger  Ina van de Bunt-Koster, contactpersoon is Marianne 

Sloot. De voorbereiding is op maandag 5 en 19 februari. 

 

Jona: 8 april, Thema  Boos  

Meditatieve viering met voorganger Ben Hovels, contactpersoon is Pieter van Vliet en Dinie Otten. 

De voorbereiding is op dinsdag  6 en 13 maart. 

 

Joel: 13 mei, Thema: Vervreemding en bezieling 

Dienst van woord en gebed met voorganger Gert van de Bunt, contactpersoon is Akke Fokje 

Stienstra. De voorbereiding is op woensdag 18 en 25 april. 

 

Sefanja: 10 juni, Thema:  ‘met een lampje te zoeken’ 

Viering van woord en tafel met voorganger Susan van Os, contactpersoon is Hennie Lelieveld. 

 
 

Maarten Haalboom stopt als voorzitter. 
 
Langs deze weg wil ik u laten weten dat ik mijn functie als voorzitter van de Stichting 
Zwanenhofvieringen heb neergelegd. Sinds afgelopen voorjaar blijk ik de ziekte van Menière te 
hebben. Dat vraagt zodanig veel van me, dat ik alle beschikbare energie nodig heb om thuis en op het 
werk goed te kunnen functioneren.  
Het is altijd jammer om vanwege gezondheidsredenen activiteiten te moeten stoppen, zo ook in dit 
geval. Gelukkig weet ik dat we met elkaar de afgelopen jaren een stevige basis voor de Stichting 
hebben gecreëerd en heb ik het volste vertrouwen in de overige bestuursleden hierop voort te 
bouwen. 
Mijn hartelijke dank voor het vertrouwen dat u me hebt gegeven in de jaren dat ik de rol van voorzitter 
heb vervuld, ik heb het met plezier gedaan. 
 
Ik wens u allen het allerbeste. 
Maarten Haalboom 

 
Reactie van het bestuur en de kerngroep: 
 
Nu Maarten terugtreedt als voorzitter van het bestuur van de Stichting Zwanenhofviering, willen we 
hem hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
Toen we, na het vertrek van de Redemptoristen uit de Zwanenhof, de organisatie van de vieringen 
opnieuw moesten uitvinden, is dat, ondanks het enthousiasme en de inzet van velen, niet zonder 
horten en stoten gegaan.  
Vanaf zijn aantreden heeft Maarten rust, helderheid en onderling vertrouwen gebracht en structuur 
gebracht in de verantwoordelijkheden van het Stichtingsbestuur,de Kerngroep en het TLK. Maarten 
was belangrijk voor ons, door zijn nauwkeurigheid, overzicht en duidelijkheid, zijn vermogen om 
mensen uit te laten praten en toch besluitvaardig te zijn. 
Met wat er nu ligt kunnen wij verder, al zullen wij zijn beminnelijkheid zeker missen! 
Maarten, heel hartelijk bedankt!  
 
Bestuur Stichting Zwanenhofviering en de Kerngroep 
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Bijeenkomst klankbordgroep op zondag 10 december 2017 
 

Op zondag 10 december is de bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden. Bezoekers wezen ons 

onder andere op de volgende punten: 

- Nodig nieuwe bezoekers uit voor  de koffie. 

- Geef hulp en besteed aandacht aan bezoekers die dat door ziekte of afwezigheid nodig 

hebben. 

- De spraakverstaanbaarheid in de kapel is niet altijd goed. 

- Er zijn te weinig zitplaatsen in de kapel. Hoe is dat op te lossen? 

Het liturgieboekje ziet er elke keer perfect uit. De klankbordgroep geeft complimenten aan Susan van 

Os en haar helpers. 

Het bestuur en de Kerngroep pakken de genoemde punten op. 

 

 

Parkeren 
  
Doordat de Zwanenhofviering zo druk bezocht wordt is het belangrijk dat de auto’s zo veel mogelijk 

geparkeerd worden in de voorbestemde parkeervakken.  Er mag niet geparkeerd worden voor 

schuurdeuren en andere toegangsdeuren en zeker niet voor de invalide opgang. De toegangsweg 

naar de achteringang van de Zwanenhof moet goed begaanbaar blijven voor auto’s en ander 

gemobiliseerd verkeer in verband met mogelijke calamiteiten. 

 

 

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. 
 

 


