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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 
 
 
Van het bestuur 
 
Namens iedereen die zich inzet voor de Zwanenhofvieringen heten we u van harte welkom in weer 
een nieuw seizoen. Als bestuur van de Stichting Zwanenhofvieringen bevinden we ons in een fase 
waarin we aandacht besteden aan het gezicht naar buiten, onze zichtbaarheid en vindbaarheid.  
Een belangrijk onderdeel daarvan is de website en deze zal de komende periode vernieuwd worden.  
 
Wij streven ernaar een overzichtelijke, actuele en levendige website te ontwikkelen die recht doet aan 
de doelen die we nastreven en de sfeer van ontmoeting die we telkens creëren. Dat vraagt o.a. om 
beheer en daarom zijn we op zoek naar iemand die een rol wil spelen in het verzamelen en 
aanleveren van informatie die op de website een plek moet krijgen.  
Interesse? Laat het ons weten via info@zwanenhofviering.nl of neem contact op met Maarten 
Haalboom: 06 1039 5663. 
 
 
“HIER STA IK”; Zwanenhofzondagen in het najaar van 2017  
 
Naar aanleiding van 500 jaar Luther, resp. Reformatie is het thema van de 
najaarscyclus geformuleerd: “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. Op zondag 10 september is de eerste van dit najaar.  
Het gebruikelijke overzicht vindt u dit keer op bladzijde 2. 
 
 
“TERUG BIJ AF?” Verdiepingsavond op woensdag 13 sep tember om 19.30 uur.  
Lezing in de Zwanenhof.  
Over 500 jaar kerkelijke hervormingen in historisch  perspectief.“ 

Op 13 september geeft Dick Akerboom een lezing n.a.v. de 
herdenking van “500 jaar Luther”.   
 
Dr. Dick Akerboom, gespecialiseerd in de Reformatie, voert ons terug 
naar Luther, de vrome en toegewijde monnik, die niet anders kon dan 
toenmalige misstanden van de Kerk aan de kaak stellen. Hij gaat in op 
de vraag wie Luther eigenlijk was en wat hem ten diepste dreef. Maar 
ook welke betekenis Luther en de Reformatie vandaag de dag voor 
ons heeft.  
 
Dick Akerboom is een bevlogen en heldere spreker en de enige 
katholieke theoloog die zich nog fulltime bezighoudt met Luther en de 
Reformatie. Op bladzijde 2 vindt u een nadere kennismaking. 
 
U bent van harte uitgenodigd op woensdag 13 september om 19.30 
uur in de Zwanenhof. De entree bedraagt € 7,50 (incl. koffie/thee), 
contant te voldoen op de avond zelf. 
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Het overzicht met de Zwanenhofvieringen dit najaar (vervolg van blz. 1) 
 
Zondag 10 september . Viering van Woord en Gebed. Thema:  “REFORMEREN of 
GAMECHANGING”. Voorganger: Gert van de Bunt 
Contactpersoon; Akke Fokje Stienstra 
 
Zondag 8 oktober . Viering van Woord en Tafel. Thema: ”SOLA GRATIA” – alleen door de genade. 
Voorganger: Ben Hövels 
Contactpersoon: Hennie Lelieveld 
 
Zondag 12 november  Viering van Woord en Gebed.  
Thema: “SOLA SCRIPTURA” – alleen door de Schrift. Voorganger: Pauline Kramer 
Contactpersoon: Marianne Sloot 
 
Zondag 10 december . Meditatieve viering. Thema: “ SOLA FIDE” – alleen door geloof.  
Voorganger: Jan Dijkema 
Contactpersoon: Ruud Soeverein; Voorbereiding op 18 oktober en 22 november om 19.30 uur. 
 
 
Nadere kennismaking met Dick Akerboom (vervolg van blz. 1) 
 
Als appetizer stuurde Dick Akerboom ons het volgende: 
Op 17 juli 1505 klopte Martin Luther aan de deur van het klooster van de Augustijner Eremieten in 
Erfurt. Broeder portier zal hem ongetwijfeld gevraagd hebben wat hij kwam doen en Luther zal het 
gebruikelijke antwoord hebben gegeven van iemand die wil intreden in het klooster: “Ik zoek God”. In 
de jaren die volgen worstelde Luther met de vraag: hoe vind ik een genadige God? Want het beeld dat 
hij van God had was dat van een straffende God. Dat hij dagelijks in het koorgebed bad tot een God 
die rechtvaardig genoemd wordt, riep verwarring op. Hij zag God als een rechtvaardige rechter, die 
een oordeel velt over de mensen, en voor wie de mens niet in staat is zo goed ter leven dat God hem 
in genade aanneemt. Maar gaandeweg ontdekt hij dat de God van wie de Bijbel getuigt geen 
straffende God is, geen God die recht spreekt, maar dat God rechtvaardig maakt. Het is niet onze 
verdienste, die wij zouden kunnen bereiken door goede werken te doen, maar Gods genade (sola 
gratia). Dat weten door de Schrift alleen (sola scriptura). Van de mens wordt slechts gevraagd uit 
geloof te leven (sola fide). De weg naar God is alleen te vinden en wordt alleen bekend door Christus 
(solus Christus). Die ontdekking heeft Luther gebracht tot zijn hervorming van de kerk. 
   
Op 31 oktober 1517 liet Martin Luther zijn 95 stellingen over de aflaat het licht zien. Een jaar eerder 
had hij ook op 31 oktober over de aflaat gepreekt. De aflaat was op dat moment een vrije kwestie in 
de katholieke theologie. Voor Luther was duidelijk dat mensen Gods genade niet kunnen kopen. Het 
ter discussie stellen van het aflatenstelsel betekende echter dat er een bom werd gelegd onder een 
belangrijke bron van inkomsten voor de kerk. Dat verklaart deels waarom een betrekkelijke 
onschuldige uitnodiging om te disputeren over de stellingen over de aflaat in korte tijd tot een 
ketterproces uitgroeide. Voorafgaand aan zijn 95 stellingen over de aflaat publiceerde Luther in 
september 1517 97 stellingen tegen de scholastieke theologie. Deze reeks stellingen waren een  
diepgravende afwijzing van met middeleeuwse denken en daarmee legde Luther een veel grotere 
bom onder de  wijze van theologiseren in zijn tijd. 
 
De stellingen over de aflaat werden snel naar Rome gestuurd en ruim twee jaar later was het oordeel 
geveld en werd Luther geslagen met de kerkelijke ban en nog een jaar later werd hij in de rijksban 
gedaan en daarmee was Luther vogelvrij. In 1518 roept Luther op een concilie bijeen te roepen om de 
kwestie te bespreken maar de wijze van reageren van de Romeinse Curie leidde bij Luther tot een 
radicalisering van zijn denken en dat leidde er toe dat een gesprek niet meer mogelijk was. Het gevolg 
was dat rond 1530 de breuk tussen Luther en Rome leidde tot een eigen Lutherse kerk doordat 
aanhangers van Luther op de Rijksdag van Worms de zogenaamde Augsburgse Confessie 
voorlegden, waarin weliswaar geprobeerd werd de eenheid in geloof te bewaren en alleen wat in 
lutherse ogen misbruiken waren af te wijzen. De aanvaarding van deze Confessie op de Rijksdag gaf 
aan de lutheranen vrijheid van godsdienst. 
 
In 1537 werd een poging gedaan om een concilie bijeen te roepen in Mantua maar de politieke 
constellatie in die tijd was de reden dat het “momentum” verloren ging. Wanneer in 1546 eindelijk het 
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concilie bijeen komt in Trente is het te laat om de eenheid te herstellen en daarmee kon Trente niet 
meer een “oecumenisch” concilie van de Westerse kerk zijn maar een concilie dat afgrenzend werkte 
tegenover de kerken van de Reformatie. Het concilie kwam veel te laat. De wederzijdse afgrenzing 
had zich al jaren daarvoor voltrokken. Dat laat onverlet dat de concilievaders en de theologen die hen 
vergezelden het theologisch denken van Luther diepgaand hebben bestudeerd, wat blijkt uit de “vota” 
van veel bisschoppen en gezocht hebben naar wegen om de eenheid te herstellen. Maar het was te 
laat. Intussen was er een Rooms-katholieke denominatie ontstaan naast een lutherse, een 
gereformeerde, een doopsgezinde denominatie. Daarmee kreeg ook de Rooms-katholieke kerk 
trekken die andere kerken buiten sloten. 
 
Het heeft vier eeuwen geduurd voordat de katholieke theologie kon uitgebreken uit het gesloten 
Rooms-katholieke kerkelijke systeem en zich opnieuw intensief konden gaan bezig houden met 
gesprekken met de kerken van de Reformatie te beginnen in 1964 met de Lutherse traditie. Daarna 
volgden dialogen met veel andere christelijke kerken en bewegingen. In 1999 resulteerden de 
gesprekken in de Rooms-Katholieke/Evangelisch-Lutherse commissie tot een Gemeenschappelijke 
verklaring over de Rechtvaardigingsleer waarin wordt vastgesteld dat datgene wat in de zestiende 
eeuw geleid heeft tot een scheiding van de kerken nu niet meer tot scheiding zou leiden. Maar met  
ondertekening van deze verklaring maakt men niet vier eeuwen gescheiden kerkgeschiedenis 
ongedaan. De gesprekken gaan door over kerk, sacramenten en het kerkelijk ambt. Hoe hoopvol die 
gesprekken ook mogen zijn, we mogen niet verhelen dat er ook kwesties zijn die op dit moment 
onbespreekbaar zijn, en zo in feite een grote hinderpaal zijn op de weg naar de volledige eenheid van 
de kerken.  
Er is in 500 jaar veel veranderd. Waar in Luthers tijd het geloof in God nog van zelfsprekend was, is 
het dat in onze tijd al lang niet meer. De vragen die Luther stelde zijn niet meer de vragen van onze 
tijd. Als Luther nu zou leven zou hij waarschijnlijk niet meer vragen: hoe vind ik een genadige God, 
maar eerder waar vind ik God überhaupt? Want in onze tijd wordt eerder de afwezigheid van God 
ervaren dan Zijn aanwezigheid. Wij zijn daarbij in goed gezelschap, want ook Christus heeft die 
afwezigheid van God ervaren, toen Hij op het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij 
verlaten?” Het antwoord dat Luther gaf toen hij intrad in het klooster, kan ook ons antwoord zijn: Ik 
zoek God, een God die afwezig lijkt te zijn, in een samenleving die doorgaat “ook al zou er geen God 
bestaan” (etsi Deus non daretur), een God is een religieloze tijd, die om een niet religieuze 
interpretatie van de Schrift vraagt zoals Dietrich Bonhoeffer bijna 75 jaar geleden schreef, een tijd 
waarin God dood werd verklaard, maar van Wie de “dwaze mens” zegt dat wij zelf Hem hebben 
gedood. Dick Akerboom      
 

Datum:  woensdag 13 september a.s.  

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:   Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 Zenderen.      

Entree:  € 7,50 (incl. koffie/thee) contant te voldoen op de avond zelf. 

 

 
 
 
Lustrum: Vijf jaar Zwanenhofviering Zelfstandig.  
 
Het is ruim 5 jaar geleden, dat de Redemptoristen 'hun' bezinningscentrum de Zwanenhof sloten. 
Daarmee kwam er een einde aan (bijna) alle bezinningsactiviteiten, die op hun initiatief zijn opgezet.   
Eén daarvan was de zgn. Zwanenhofzondag, opgericht in 1985, samen met de Marienburgvereniging.  
 
Bij de aankondiging van de sluiting van het bezinningscentrum was er direct een groep betrokkenen, 
die voortzetting van deze maandelijkse vieringen voor ogen stond. Een stuurgroep, samengesteld uit 
leden van het Twents Liturgie Koor, de voormalige staf, voorgangers en vaste 'kapelgangers' wist een 
nieuwe structuur én een financiële basis te creëren voor een vruchtbare voortgang, die tot op heden 
voortgaat. Daarmee is het eerste lustrum van de (zelfstandige) Zwanenhofviering een feit. 
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En het is toch wel wonderlijk, dat in een tijd van kerkverlating en afnemende institutionele 
betrokkenheid iedere maand weer -in een volle kapel- mensen worden geïnspireerd door woord, 
gebed en gezang. Zonder institutioneel dak en zonder enige inmenging van buitenaf.  
Het geheim? 
* Goed verzorgde liturgie, altijd voorbereid door gekwalificeerde voorgangers en (ad-hoc) 

gespreksgroepen; 
* Muziek en zang door het Twents Liturgie Koor, onder leiding van de enthousiaste Bram van Beek en 

pianist Jos Beunders, meerstemmig en in het Nederlands, waaraan enthousiast door de hele 
gemeenschap wordt deelgenomen. Veel Oosterhuis, maar ook ander Nederlands repertoire.  

* De sfeer van de kapel van de Zwanenhof zelf, die (dankzij het feit, dat Joke Mijdam voor 
continuering zorgde) nog steeds de uitstraling én akoestiek heeft, waarin 'religieuze oefening' goed 
kan gedijen; 

* Een diaconale betrokkenheid, waarin al  jaren de Stichting Opvang Dakloze Asielzoekers 
(structureel) financieel en mentaal wordt ondersteund.        

* De op de achtergrond werkende bestuurs- en werkgroepenstructuur vormt een hechte basis, die 
zowel zorgt voor een gezonde financiële basis (jaarlijkse begroting van € 15.000,-) als voor een goed 
werkend én samenwerkend geheel. 
Kortom: de Zwanenhofviering is een vitale gemeenschap, die in zijn zelfstandig bestaan het open en 
oecumenische karakter meer heeft kunnen uitbouwen. 

* Zo is er in de laatste vijf jaar er een ontwikkeling geweest, die ertoe heeft geleid dat er nu vieringen 
van Woord en Tafel zijn, waarin niet-gewijde voorgangers (geen officiële ambtsdragers dus, wel 
gekwalificeerde theologen) voorgaan.  

* Waar in het najaar van 2016 de cyclus was gewijd aan Maria (t.g.v. het jubileum van de icoon van 
Maria, Moeder van Altijddurende bijstand),  zo zal het najaar 2017 staan in het teken van 500 jaar 
Luther: "Hier sta ik". Wat tegenstrijdig lijkt (Maria v s. Luther) blijkt samen ‘gevierd’ te kunnen 
worden.   

Tot slot: Het eerste lustrum zal niet uitbundig worden gevierd. We zullen er wel bij stil staan.  
Waarvan akte… 
 
 
Financiële situatie van onze stichting 
 
Met de start van het nieuwe seizoen beginnen ook de uitgaven 
weer. En een goed moment om een (tussen)balans op te 
maken, Op de thermometer leest u de stand van de ontvangen 
donaties. Ten opzicht van vorig jaar lopen we achter met de 
inkomsten. 
 
Bij deze dan ook een oproep aan donateurs om de toegezegde 
bijdragen, voor zover nog niet gedaan, aan ons over te maken. 
 
Ook degenen die nog niet bijdragen zijn natuurlijk van harte 
uitgenodigd ons financieel te ondersteunen. 
In het colofon hieronder vindt u de benodigde gegevens. 
 
 

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. 
 


