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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
“HIER STA IK”; Zwanenhofzondagen in het najaar van 2017  
 
Naar aanleiding van 500 jaar Luther en de Reformatie is het thema van de 
najaarscyclus: “HIER STA IK”.  
Deze woorden zouden door Luther zijn gesproken, toen hij zich voor de RK -
overheid moest verantwoorden over zijn opvattingen. Hem werd verzocht zijn 
opvattingen te herzien dan wel in te trekken. Dat deed Luther niet.  
Sterker: hij kon het ook niet. “Hier sta ik en ik kan niet anders”.      
De vieringen in het najaar gaan over belangrijke opvattingen van Luther. 
Gespeurd wordt naar de zin en betekenis, die zijn opvattingen nu nog voor 
ons hebben.  
 
Zondag 12 november  Viering van Woord en Gebed.  
Thema: “SOLA SCRIPTURA” – alleen door de Schrift.  
Pauline Kramer gaat voor. Contactpersoon is Marianne Sloot 
 
Zondag 10 december . Meditatieve viering. Thema: “ SOLA FIDE” – alleen door geloof.  
Voorganger is Jan Dijkema 
Ruud Soeverein is contactpersoon. De voorbereidingen zijn op 18 oktober en 22 november. 
 
 
Leerhuisavond over het thema voor het voorjaar 2018  op 9 november 2017 
 
Deze vindt plaats op donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur in de Zwanenhof. Het thema voor het 
voorjaar wordt dan gepresenteerd en besproken met de aanwezigen. Een interactief en leerzaam 
gebeuren, waarvoor u bent uitgenodigd, ook als u geen actieve rol in een viering wilt spelen. 
Datum: donderdag 9 november, 19.30 uur (kosteloos, incl. koffie / thee) in de Zwanenhof. 
 
 
Bijeenkomst klankbordgroep op zondag 10 december 20 17 (na de viering) 
 
Na de viering op zondag 10 december wordt de bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden. 
Bezoekers kunnen meepraten over de gang van zaken. De bijeenkomst van 10 december is bedoeld 
om te verzamelen wat er bij u leeft. We inventariseren ideeën, wensen, mogelijkheden etc. Dit 
gebruiken we als bestuur en kerngroep om het werk van de Stichting verder te ontwikkelen. 
 

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. 
 

 


