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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
Zwanenhofzondagen in het najaar van 2015  
Het thema voor de najaarscyclus is: ‘De vreugde van het evangelie’.  
 
Op de foto staat het mooie bloemstuk van Marietje Zegger bij het thema: ‘Vissers 
van mensen’. 
 
8 November; Viering van Woord en Tafel. Voorganger is Jan Dijkema. 
Wim Oldenbeuving is de contactpersoon. 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 …’ 
 
 
De leerhuisavond is op maandag 23 november om 19.30  uur in de Zwanenhof   
De leerhuisavond vormt een eerste stap in de voorbereiding van de vieringen komend voorjaar.  
Tijdens de avond is er uitleg over en bespreking van het thema van elke viering.  
Ook voor niet-theologen is het erg interessant.  
 
Iedere belangstellende is welkom op maandagavond 23 november om 19.30 uur in de Zwanenhof. 
 
Het thema voor de Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2016 is: ‘Tijd van leven’. In de bijlage bij 
deze nieuwsbrief vind je de uitwerking. 
 
 
Verdiepingsavond over de brief van Paus Franciscus door Erik Borgman op 26 
november as. 
Na het verschijnen van de brief van paus Franciscus in 2013 vonden hierover gespreksavonden in het 
land plaats. Erik Borgman, dominicaan en hoogleraar aan de Universiteit in Tilburg, was een van de 
initiatiefnemers en nam deel aan meerdere avonden. Uit deze ervaring stelt Borgman in Trouw het 
volgende vast: "Katholieken herkennen zich gemakkelijk in Franciscus' boodschap dat de kerk zich 
niet in zichzelf moet opsluiten en de straat op moet gaan. Ook zijn overtuiging dat zij bijzondere 
aandacht moet hebben voor de armen, vinden zij herkenbaar. Maar dat het evangelie voor wie het 
hoort een boodschap van grote vreugde is, zoals de paus eveneens benadrukt, dat herkennen 
katholieken nauwelijks. Naar mijn ervaring is dit bij protestanten niet anders....  Dit is ons probleem. 
We beseffen blijkbaar niet langer dat we redding nodig hebben, en constateren daarom ook niet meer 
buiten onszelf van vreugde dat in Jezus redding van Godswege onder ons is komen wonen en ons 
bestaan in zijn Geest voluit leven wordt." (Trouw, 24/2/2015). Op donderdag 26 november gaat 
Borgman hier dieper op in en kunt u met hem hierover in gesprek. Van harte uitgenodigd. 
 
Voor de lezing wordt een bijdrage van 7,50 euro per persoon gevraagd.  
 
Wanneer : Donderdagdag 26 november 2015. 
Waar : De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen 
Aanvang : 19.30 uur 
Kosten : € 7,50 per persoon, inclusief koffie of thee (contant te voldoen op 26 november) 
 
U kunt zich tot 19 november opgeven via het email adres: bert.snellenberg@hetnet.nl onder 
vermelding van “Opgave voor verdiepingsavond met Borgman”.  
U mag ook contact opnemen met Gert van de Bunt of Elisabeth Dijkema. 
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Van het bestuur… 
 
Klankbordgroep – bijeenkomst na viering  13 decembe r 
Naar aanleiding van de evaluatiebijeenkomst afgelopen voorjaar, is het idee ontstaan om twee keer 
per jaar na afloop van een viering een bijeenkomst van een klankbordgroep te organiseren. Tijdens 
deze bijeenkomst willen we van gedachten wisselen over allerlei zaken die tijdens en rondom de 
vieringen spelen: organisatie, inhoud, financiën, logistiek, pr. 
Als bestuur willen we zo goed mogelijk in beeld hebben wat er aan ideeën, ervaringen, opmerkingen 
en behoeften leeft bij de bezoekers. Mede op basis daarvan kunnen we ons beleid vormen en 
besluiten nemen. Zondag 13 december willen we voor de eerste keer zo’n bijeenkomst van een 
klankbordgroep organiseren. Aan de hand van de inbreng die er op dat moment is en waar we als 
bestuur nieuwsgierig naar zijn komt aan de orde. We stellen ons voor ongeveer een half uur met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Iedereen die geïnteresseerd is en een steentje bij wil dragen, van harte welkom! 
 
Financiën – de actuele stand van zaken  
Zoals u wellicht weet is een van de doelstellingen die we als bestuur hebben om als Stichting een 
solide financiële basis te hebben. Dat is een mooie doelstelling en tegelijkertijd een hele kluif.   
In de maanden september en oktober hebben we herinneringen gestuurd aan donateurs in ons 
bestand die hun toegezegde bijdrage nog niet hadden overgemaakt, hetgeen de nodige respons heeft 
opgeleverd. 
Daarnaast zijn we blij met het feit dat zich ook een aantal nieuwe donateurs heeft gemeld, waaronder 
sommigen middels een schenkingsakte. 
Toch is er nog een aantal donateurs dat nog niet gereageerd heeft en dreigen we door lagere 
inkomsten uit donaties op een groter tekort dan begroot uit te komen.  
Op dit moment hebben we nog voor ongeveer € 2.000,- aan donaties nodig om geen andere 
maatregelen te hoeve nemen om te vermijden dat we op een aanzienlijk tekort uitkomen. 
Vanuit dat gegeven doen we toch opnieuw een beroep op iedereen die de vieringen bijwoont (vanuit 
welke rol dan ook) om stil te staan bij de financiële bijdrage die geleverd wordt. Als het mogelijk is, wilt 
u de Stichting dan ondersteunen om 2015 financieel niet met een tekort af te sluiten? 
Mocht u hierover nog vragen hebben of willen weten of u uw bijdrage al heeft overgemaakt, dan kunt 
u zich melden bij onze penningmeester Bert Meijerink via: penningmeester@zwanenhofviering.nl 
 
Voor 2016 zijn we inmiddels in gesprek gegaan met het bestuur van het Twents Liturgie Koor om te 
bekijken of we de (vaste) kosten voor hun bijdrage in de vieringen omlaag kunnen brengen en 
daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. 
Alles met het oog op een gezonde financiële basis voor de vieringen op de langere termijn. 
 
 
Kerstcantate van het Twents Liturgiekoor op 13 en 1 9 december. Uitnodiging. 
Het Twents Liturgiekoor nodigt u uit voor de kerstcantate: “Kom en aanschouw hem” in de Stiftskerk te 
Weerselo op zaterdag 19 december 2015, aanvang 20.00 uur. Toegang: Vrije gift. 
Van harte welkom! 
Mocht u graag willen komen, maar verhinderd zijn op 19 december, dan is er de mogelijkheid om te 
komen luisteren in Holten en wel op zondag 13 december in de Dorpskerk, Kerkplein 1 te Holten. 
 
 

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. 
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Voorjaar 2016 Zwanenhofzondagen 
Over het 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”.   
 
9 Januari: Tijd van geboren worden . Woord en gebedsdienst. Voorganger: Gert van de Bunt. 
Epifanie: openbaring van nieuw leven, aankondiging van een nieuwe start, zoals zichtbaar en tastbaar 
in het mensenkind, waarin God zich openbaart/laat zien. Sluit aan bij de viering van ons nieuwe jaar, 
met de nodige voornemens en goede intenties, die -misschien al na 9 dagen- ‘verwaaien’. Het doet de 
vraag stellen naar de mogelijkheid van een nieuw begin: kan dat zomaar? Kun je afzien van de 
geschiedenis, waar wij onderdeel van zijn en waarin van alles is voorgegeven? Kun je voorbijgaan 
aan je eigen geschiedenis, die je heeft gemaakt tot wie je nu bent? Wat -in Godsnaam- verstaan we 
onder “nieuw begin”?  
Te verwijzen naar ‘opnieuw geboren worden’, naar ‘tweede naïviteit’ (Ricoeur): de herovering van de 
verwondering: word als kinderen.  
Lezingen:  
Nieuw begin: Jeremia 31 vs.31- 34: een nieuw verbond na de ballingschap, innerlijke vernieuwing die 
beklijft. Worden als de kinderen: Mc 9, 33 – 41. Leven onder een nieuw voorteken: 1 Kor 4:2 niet meer 
beoordeeld. Tenslotte: 2 Kor.6, 2 – 13: Nú is het de dag van het heil. 
 
14 februari: Tijd van zwijgen.  Meditatieve viering/psalmviering. Voorganger: Ben Hövels. 
Het is de eerste zondag van de vasten: de drukte en het rumoer van het carnaval, en ook dat van de 
jaarwisseling zijn verstomd. De natuur is verstild, misschien met sneeuw en ijs. Een wandeling door 
het bos is aantrekkelijk vanwege de kaalheid ervan.  
De lezing van Mt. 4,1-11 lezen we onder de aanhef van: “Jezus in de woestijn”. Het accent ligt op de 
tijd, vóóraf aan de beproeving. De woestijnervaring van Jezus, die parallel loopt aan die van de joden, 
na de uittocht uit Egypte. Woestijnervaring: ieder kent het: dat je tijden hebt, dat je niet meer weet hoe 
je verder moet, dat het leven uitzichtloos is, dor en droog. Dat spreken niet meer kan, omdat je de 
woorden niet meer hebt. Tijd van zwijgen, dat je overvalt. Tegelijk -en dan meestal pas nadat je de 
woestijn achter je hebt kunnen laten- is de woestijn ook louterend. Stilte heb je nodig, om deze te 
kunnen verbreken. Woorden moeten je af en toe ontvallen, om ze daarna weer opnieuw en vernieuwd 
te kunnen spreken. En dit is geen doekje voor het bloeden, nee, het is de doorleefde ervaring, niet 
alleen van mystici, maar ook van onszelf, dat de tijd van zwijgen genadevol kan zijn. Maar dan blijft 
nog staan: de woestijnervaring is niet op voorhand louterend. Probeer (eerst) maar in die 
woestijnervaring te zijn en te blijven en ontdek dan wat er met je gebeurt. M.a.w. houd de spanning 
vast…     
Lezingen:  
Klassieke lezing: Matth 4:1-11(of Lukas 4): De verzoeking in de woestijn.  
Stilte: Verbijstering: Ps 39:3. Eerbied: Ps 62 en 131. Liturgisch: Ps 66. Wijsheid: Pred 3:7.  
Meeleven: Job 2,11-13 (samen zwijgen, empathie).  
 
13 maart: Tijd van bewaren en weggooien . Woord en gebedsdienst. Voorganger: Ina van de Bunt, 
Het beeld van de verzamelaar (zoals op TV af en toe te zien), die zijn huis zo vol heeft gepakt, dat hij 
door de bomen het bos niet meer ziet. Zelfs het zicht op wat hij heeft verzameld is vertroebeld, zowel 
door de hoeveelheid als door de ontstane chaos.  
Ook ons eigen rugzakje is in de loop van de jaren gevuld: met allerlei zin en onzin, materieel én 
immaterieel. Onze eigen dogma’s slepen we mee, zonder ons te realiseren hoe zwaar de last ervan 
is. Vgl. de uitspraak, dat het moeilijker is te leven zonder geloof dan met geloof. Het risico bestaat, dat 
wij conservatieven / conservatieve progressievelingen zijn of worden. Waar blijft het doxa? In hoeverre 
maakt jouw rugzakje je nog blij? In hoeverre dient het vooral om zelfbehoud? Schoon schip maken -op 
gezette tijden- is geboden. Hoe doe je dat? De viering zal een oefening zijn in ‘schoon schip maken’. 
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Niet zozeer in moralistische zin (je zonden opbiechten en goede voornemens maken), maar zoeken 
naar een nieuwe/ andere oriëntatie. Leren vragen te stellen bij het bestaande, je eigen bestaan en ‘het 
bestaan’ als zodanig. “Leren vragen stellen”, niet als (gespreks)techniek, maar als attitude…    
Niet vergeten (in deze vastentijd), dat het ook gaat om het materiële aspect: omgaan met geld, goed 
en bezit.  
Lezingen:  
Naam van de zondag is Judica: Doe mij recht, o God, Psalm 43:1. 
Psalm 86:11: Maak mijn hart één/ concentreer mij…  
NT: De heilandsroep uit Math 11: 28: Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt.  
Joh. 12, 24 - 27 Wie zijn leven liefheeft, verliest het ….. Ook vs 23: De graankorrel die in de aarde 
valt. En dan Psalm 43, volgens de vertaling van St.H.  
 
10 April: Tijd van voortleven . Viering van woord en tafel. Voorganger: Henk Erinkveld.  
Twee weken na Pasen… Als we ons verplaatsen in de kring rond Jezus na zijn dood, dan kunnen we 
ons voorstellen hoe zij er aan toe waren en met welke vragen zij bezig waren: behalve verdriet, woede 
etc. (de fasen van Kubler Ros) waren zij bezig met het onvoorstelbare dat is gebeurd. En ook met de 
vraag naar het sterven als zodanig: is dit nu alles? Geldt voor hem ook voor mij… en voor iedereen? 
Dat alles eens ophoudt? Maar dat kan toch niet… dat wil je gewoon niet geloven. Niet voor jezelf, 
maar ook niet voor de mensheid als geheel. In heel veel varianten is dit uitgesproken, bezongen en 
beschreven: ‘oma zwaait vanuit de hemel’, ‘totdat ik je vergeten ben’, ‘mijn overleden vader als een 
vogeltje op mijn schouder’, ‘paradijs’, ‘een nieuwe toekomst’, ‘Rijk Gods’.  
Het Emmausverhaal drukt uit waar dit verlangen (naar dat het niet ophoudt) op uit kan lopen. Het 
bijzondere van de herkenning en de herinnering, die we steeds meer moeten hernemen en 
vernieuwen. En uiteraard is dit dan een viering van tafel en brood, van breken en delen, van “wij 
herinneren ons een Naam”.   
Een uitdaging voor de groep om zich uiteen te zetten met de gedachte, dat het niet alleen gaat om 
geestelijk te verrijzen, maar ook om de fysieke verrijzenis.    
Lezingen:  
Hert is “Goede Herder zondag”: psalm 23 en Joh. 10. 
Het O.T komt het dichtst bij een voormoeden van een leven door de dood heen: Psalm 49, 16 en 
ps.73: 24. Emmausgangers: Lukas 24: 13-35.  
De sleutel is de liefde: Vgl. 1 Kor 13, 8 – 13. Liefde blijven…over alle grenzen heen. 
 
14 Mei: Tijd van eeuwigheid. Woord- en gebedsdienst. Voorganger: Jan Dijkema. 
Zijn in de tijd: met onze geboorte werden wij geworpen in de tijd. Meestal zegt men dit over dieren en 
dat geeft ook aan wat ermee wordt bedoeld: we zijn geworpen in de tijd, in de zee van eeuwigheid, die 
er altijd al was en er altijd zal blijven, ook na ons. Dat kan een gevoel van nietigheid geven: je, en wat 
je doet, doen er niet toe. Je bent vooral object van de geschiedenis, alles (over)komt en gaat zoals het 
wil, net als dieren… Prediker zegt: “de opdracht is je daarmee te verzoenen: met je lot, met wie je 
bent, met hoe de zaken lopen”. De tijd, je door God gegeven, is –net als God zelf- te verheven om dit 
te kunnen (om/be)vatten. Dus: accepteer maar dat het zo is, je kunt er van alles aan doen, maar het 
enige waarop het aankomt is dat je je overgeeft en toevertrouwt aan God.  
Voor ons -in eerste instantie- geen idee/ gedachte om te omarmen.  
 
Veel eerder delen wij de opvatting van Oosterhuis, die er lijnrecht tegenover lijkt  te staan: Wie aan dit 
bestaan verloren, nieuw begin heeft afgezworen, (…), die zal sterven, ongeleefd. 
Ziedaar de spanning: de mens is en wordt, en dat tegelijkertijd. Andere woorden: Hoe omgaan met 
deze spanning?  
 
Vraag is: is de tegenstelling, tussen lot en keuze, object en subject, geworpen of geboren worden, wel 
een echte/ juiste tegenstelling? Of gaat het erom precies dit te verzoenen: kind van God te zijn 
(geschapen) én mens van deze wereld!? 
Theologisch is de kwestie van lot- keuze ook terug te vinden in de offertheologie, waarin Jezus wordt 
voorgesteld als dat hij moest lijden, daartoe geroepen/verplicht door zijn Vader. Jezus als het makke 
lam… Wat stel je daar –theologisch- tegenover?   
 
Lezingen:  
14 mei is de zondag van het weeskind, tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Gelezen wordt Prediker: verplicht!!! Pred. 3, 1 – 15. Het gaat om aandachtig leven.  
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Het Jozefverhaal: Genesis 45, 1 – 8. Vruchtbaar bestaan: Efeze 4: 20: ”U geheel anders…” 
Filippenzen 1,9: Fijngevoeligheid om te onderscheiden. 
 
12 Juni: Tijd als gave . Agape-viering. Voorganger: … 
Gegeven tijd en leven als geschenk: leven om te vieren en God te prijzen en te danken, Niet meer en 
niet minder. Vgl. Prediker 3,13: “Als hij (de mens) kan eten en drinken en genieten van wat hij met al 
zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God”. Een viering om echt te vieren: de bruiloft 
van Kana, de overvloed, de vette jaren… Niet al dat gemismuis, kneuterigheid en krenterigheid, maar 
God in Frankrijk… de vakantie tegemoet… 
Lezingen:  
Het boek Prediker wordt gelezen op de Joodse feestdag van het Loofhuttenfeest.  
Zie Leviticus 23, 39 - 43. Vieren van het leven, ook al is het in de woestijn.  
Het Loofhuttenfeest vormt ook de achtergrond van Math.6, 19-34:  
Levenswijsheid van het Koninkrijk Gods. Vghl. Ook de gelijkenis van Lukas 12, 16 -21. 
 
Alouis, Gert, Ina en Jan, 22/9/2015 
 
 


