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Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuwsbrief  
 
 
De Stichting ZwanenhofViering bestaat één jaar! 
Twee jaar geleden, nadat de Redemptoristen hun steun aan de Zwanenhof hebben beëindigd, is 
onderzocht hoe en met welke organisatie de Zwanenhofzondagen en het koor in stand kunnen 
worden gehouden. Ook is de bezoekers gevraagd om een financiële bijdrage te leveren. Dankzij de 
toezeggingen was het mogelijk om door te gaan. Door de stuurgroep is gekozen voor een eenvoudige 
en verbindende organisatie in de vorm van de Stichting ZwanenhofViering. Het Twents Liturgiekoor, 
de Zwanenhofzondagen en de bezoekers hebben elkaar nodig.  
 
De Stichting ZwanenhofViering is op 29 november 2012 in Borne opgericht, wil graag “zingen en 
vieren” en is verantwoordelijk voor het Twents Liturgiekoor en de Zwanenhofzondagen. De Stichting 
heeft tot doel de vieringen op de tweede zondag van de maand in de Zwanenhof en de activiteiten van 
het Twents Liturgiekoor te faciliteren. En, waar nodig ook andere activiteiten te steunen, zoals 
bijvoorbeeld de leerhuisavond op 11 november 2013 met Barbara Roukema over “dromen”. 
 
In formele taal is het doel: “De stichting heeft ten doel om, vanuit een Joods-Christelijke traditie, 
oecumenische vieringen te organiseren en alles te doen wat daarmee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft haar oorsprong in de spiritualiteit van de Redemptoristen en 
het Bezinningscentrum de Zwanenhof.” 
 
Zowel het Twents Liturgiekoor als de Kerngroep Zwanenhofzondagen zijn werkgroepen geworden die 
ieder een behoorlijke vrijheid hebben. De bezoekers leveren een significante financiële bijdrage, 
helpen bij de voorbereiding van de vieringen en zorgen voor de koffie en thee na de vieringen 
(werkgroep logistiek). Het bestuur van de stichting bestaat dus logischerwijs uit vertegenwoordigers 
van het Twents Liturgiekoor, de Kerngroep en de bezoekers. Gerard van Noort en Bert Meijerink zijn 
bezoekers. Gerard van Os en Vincent Kuipers zingen in het Twents Liturgiekoor. Elisabeth Dijkema en 
Bert Snellenberg zitten in de kerngroep Zwanenhofzondagen. 
 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft sinds 25 april 2013 de ANBI 
status. Ons beleidsplan staat op de site www.zwanenhofviering.nl. Thijs Schaap heeft ons logo 
gemaakt. We schrijven fondsen aan voor geld om zodoende draagvlak, bestaansrecht, 
toekomstmogelijkheden en Public Relations te kunnen onderzoeken en te verbeteren.  
De Stichting heeft contact met de Ecclesia in Twente, de Redemptoristen en de “2of3bijEen” en staat 
vermeld op de site van de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen.  
 
Na de viering op 5 januari 2014 heeft elke bezoeker en koorlid een linnen tas met het logo van de 
Stichting ZwanenhofViering gekregen. In de tas zit onze nieuwe folder, een mooie CD van het koor, 
een pen en het bezinningsprogramma van de Zwanenhof. 
De tassen zijn bestemd voor nieuwe bezoekers, maar we vinden dat ook trouwe Zwanenhofgangers 
recht hebben op een tas. Heeft u nog geen tas? Na elke viering kunt u alsnog een tas krijgen. 
 
 
We zoeken een nieuw bestuurslid  
Het bestuur van de Stichting Zwanenhofviering is op zoek naar iemand die onze gelederen wil 
versterken. We zoeken iemand die de Zwanenhofvieringen een warm hart toedraagt en de uitdaging 
wil aangaan om mee te denken over de toekomst. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw, dit i.v.m. de 
samenstelling van het bestuur, maar het belangrijkste is dat er een bestuurslid bij komt. Heeft u 
interesse, of weet u iemand die geschikt zou zijn, laat het ons weten! Via ons e-mail adres of 
rechtstreeks met Elisabeth Dijkema. 
 
 



Nieuwsbrief Stichting Zwanenhofviering, januari 2014. Pagina 2 
 

Het thema voor de voorjaarcyclus 2014 is: ‘Wij will en u zien …”  
De zoekende mens. Dan kan het geen theoretisch verhaal worden of een opsomming van 
godservaringen. Dat zoeken van mensen naar diepte, zin, samenhang – naar God, is de oorsprong 
van alle religie. Maar de vraag blijft de mensen intrigeren en voortdrijven, óók als zij een eerste 
antwoord hebben gevonden. Mozes heeft het met zoveel woorden gevráágd: God te zien met eigen 
ogen … . Dat wat niet kán – en toch de vertolking is van dat eeuwige verlangen om totaal te kennen 
en gekend te worden, samen te smelten met het Leven zelf, zonder woede, vervreemding, angst of 
wanhoop. De hoogtepunten van het kerkelijk jaar: Epifanie, 40-dagen-tijd, Pasen en Pinksteren bieden 
de uitdaging om het thema breed te verkennen  en heel dichtbij te brengen. 
 
Zondag 5 (!) januari 2014;  
Epifaniën ; Een woord en gebed viering waarbij Ina van de Bunt voor ging. 
Elisabeth Dijkema is contactpersoon. Wij willen u zien…: ‘Een menselijk gezicht’ 
 
Zondag 9 februari 2014; 5 e in de Epifaniëntijd; Wij willen u zien…: ‘Die wij niet kennen…’ 
Een meditatieve viering met Ben Hövels als voorgang er. Dieke Snoek is contactpersoon. De 
voorbereiding vindt plaats op 13 en 20 januari. 
 
Zondag 9 maart 2014; 1e in de 40 dagen. Wij willen U zien: ‘Twee heren dienen…’ 
Een woord en gebed viering met Gert van de Bunt als  voorganger. Wim Oldenbeuving is 
contactpersoon. Op de maandagen 27 januari en 10 februari om 19.30 uur is de voorbereiding bij 
Gert van de Bunt thuis in Borne. 
 
Zondag 13 april 2014. Palmpasen. Wij willen u zien: ‘In de Gloria’. 
Een viering van woord en tafel met Henk Erinkveld a ls voorganger. Hennie Leliefeld is 
contactpersoon.  
 
Zondag 11 mei 2014; 3e na Pasen. Wij willen u zien, ‘De enige ware…‘  
Een meditatieve viering met Jan Dijkema als voorgan ger. 
De voorbereidingen vinden plaats op de donderdagen 10 april en 24 april om 19.30 uur in Borne. 
Aanmelden kan bij de contactpersoon Irene Siekman: i.siekman@home.nl . 
 
Zondag 8 juni 2014; Pinksteren. Bij Pinksteren hoort het ‘talenwonder’: Iedereen verstáát wat 
gezegd wordt.  
Een Agape-viering met Gerrie Gosen als voorganger. Ruud Souverijn is contactpersoon.  
De voorbereidingen zijn gepland op 23 april en 14 mei. 
 
 
Op 9 maart is de evaluatie van de Zwanenhofzondagen  en onze Stichting 
Na de viering op 9 maart is er een evaluatiebijeenkomst. Graag willen we met u van gedachten 
wisselen over de Zwanenhofvieringen. We hopen op een goede opkomst. U bent van harte welkom!  
 
 
Uw donaties graag naar NL94TRIO 0254 854400 t.n.v. de Stichting 
ZwanenhofViering  
Via de Stichting Vrienden van het Bezinningscentrum de Zwanenhof hebben bezoekers van de 
Zwanenhofvieringen hun bijdrage gedoneerd. Die stichting houdt per 1 januari 2014 op te bestaan, 
waardoor de rekeningen 5580898 of 6083139 van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof t.n.v. 
Zwanenhofvieringen of Zwanenhofzondagen komen te vervallen.  
 
Vandaar de volgende oproep:  
Als u uw donaties overmaakt, wilt u die dan z.s.m. omzetten naar rekening (NL94TRIO 0)254854400 
bij de TriodosBank t.n.v. de Stichting Zwanenhofviering. De Stichting ZwanehofViering heeft ook de 
ANBI status.  
Voor degene die de donaties laten innen met incasso’s geldt het volgende. De incasso’s worden door 
ons vanaf februari 2014 via de TriodosBank geïnd. De komende tijd zullen alle donateurs, via de ons 
bekende adres en e-mailgegevens, worden geïnformeerd. 
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Vroeg in de morgen, donker was het nog......   
Op de vroege Paasochtend van 20  april is er een Paaswake-/viering met aansluitend het Paasontbijt. 
Het thema is: “Ongelooflijk..... en toch.....”.  De aanvang is bij het ochtendgloren om 06.00 uur. 
 
We beginnen de wake  met een stille tocht en eindigen met de viering in de kapel.   
 
Het ontbijt kost u  € 5,00. De werkelijke kosten bedragen € 10,00. Maar omdat we absoluut niet willen 
dat de kosten een belemmering zijn om met ons mee te vieren, vragen we een bijdrage naar 
draagkracht.  
We vragen u zich van te voren op te geven. Dan weten we hoeveel mensen komen ontbijten. Dit kan 
via de website www.zwanenhofviering.nl of via het e-mailadres info@zwanenhofviering.nl.  
 
 
Het Bezinningsprogramma van de Zwanenhof staat op d e volgende bladzijde! 
 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil graag contact houden met de bezoekers 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. Voor informatie over de Zwanenhofvieringen en het Twents Liturgiekoor kunt u 
op de website www.zwanenhofviering.nl kijken.  
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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De Zwanenhof; Bezinningsprogramma 2014.  
Het programma staat op de site: www.zwanenhof.nl. Daar staan een toelichting, de tijden en kosten. 
Thema Begeleider Data 
Levensmoed en Levensvreugde Mimi Jorna, en  

Annette van Dijk 
vrijdag 17 en zaterdag 18 
januari 

Winterstilte Riet van Wijk vrijdag 17 en zaterdag 18 
januari 

Je gevoel op het doek zien Geraldine van Lokven vrijdag 17 en zaterdag 18 
januari 

Omgaan met emoties Paul Tijssen woensdag 29 januari 
Jezelf zijn in de klas Erna Sieger, en  

Angelien Ribberink 
Meerdere dagen, zie 
website. 

Als ziekte en dood dichterbij komen Elisabeth Dijkema Donderdag 30 januari, 6 en 
13 februari 

Zen op woensdagavond Ben Hövels Vanaf 5 februari elke 1e 
woensdag van de maand. 

Twee uitersten in concert Cantores Versicolores 
en VPS KeK 

Zaterdag 8 februari om 
19.30 uur 

Voorjaarsretraite ‘Grond voor groei’ Ton Roumen Maandag 17 tot vrijdag 21 
februari 

Innerlijke beelding Wilhelmina Bakkenes Woensdag 19 t/m 21 februari, 
of 
Woensdag 15 t/m 17 oktober  

Zen meditatiedag Ben Hövels Zaterdag 8 maart 
In liefde verbonden Lian Loohuis zie website 
Dromen als stapstenen op je spirituele pad Barbara Roukema Zaterdag 22 en zondag 23 

maart 
Wijsheid en liefde als weg naar zelfrealisatie Margareth Adama, en 

Ida Guinee 
Vrijdag 21 t/m zondag 23 
maart en verder zie website. 

Ontdek de diagnostische en helende werking 
van kleur 

Odilla Kleinkoerkamp, 
en 
Margaretha Gieles 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 
april 
En verder zie website. 

Spin garen bij je naam Marion Gerritsen Zaterdag 12 april 
Tarot en Gezondheid Elly Hoekstra Zaterdag 12 april 
Retraite voor mannen  Woensdag 16 t/m zaterdag 

19 april 
Nieuw licht, Nieuw vertrouwen Inge van Beek, en 

Madeleine Verhallen 
Vrijdag 20 t/m zondag 22 
juni 

Bewegen tot je bewogen wordt Lidy Rubers Vrijdag 20 t/m zondag 22 
juni 

Zomerweken voor senioren  Zaterdag 5 t/m 12 juli, of 
Zaterdag 9 t/m 16 augustus 

Fietsweek  Zaterdag 5 t/m 12 juli, 
Icoonschilderen Willemina Bakkenes Zaterdag 12 t/m 19 juli 
Yoga / mindfulness week Marjan Hulshof Zondag 13 t/m donderdag 

17 juli 
Levenskracht Margareth Adema Maandag 14 t/m vrijdag 18 

juli 
Vakantie voor de kleine beurs Pauline Kramer Maandag 18 t/m vrijdag 22 

augustus 
Drie avonden met Pierre Teilhard de Chadin, 
zijn visioen over de toekomst van mens en kosmos. 

Ben Hövels Dinsdag 28 oktober, 11 en 
25 november. 

Vitaliteit en balans in je leven Ton Roumen Maandag 13 t/m vrijdag 17 
oktober 

De mystiek van Etty Hillesum Agnes Janmaat 
Anneke Klunder 

Maandag 13 t/m vrijdag 17 
oktober 

Cirkel van verbondenheid Inge van Beek, en 
Madeleine Verhallen 

Maandag 13 t/m vrijdag 17 
oktober 

 


