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Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuwsbrief  
 
 
Paaswake op de eerste Paasdag om 06.30 uur bij de Z wanenhof.  
Op eerste paasdag, zondag 5 april, zal er rond het ochtendgloren weer een paaswake/viering zijn met 
aansluitend het paasontbijt. We beginnen met een stille tocht in de tuin en sluiten de viering af in de 
kapel. De wake begint om 6.30 uur. We vragen een bijdrage voor het ontbijt van € 7,50. U kunt zich 
via de mail opgeven bij Elisabeth Dijkema. Haar e-mail adres is: elisabethdijkema@kpnmail.nl 
  
Leerhuisavond is op maandagavond 11 mei om 19.30 uu r in de Zwanenhof   
De leerhuisavond ter voorbereiding van de najaarscyclus is op maandagavond 11 mei om 19.30 uur in 
de Zwanenhof. Nadere informatie volgt. 
 
Gesprek met het nieuwe bestuur op zondag 10 mei na de viering 
Volgend op de verzelfstandiging van De Zwanenhof is in 2012 de organisatie van de 
Zwanenhofvieringen ondergebracht in een zelfstandige Stichting Zwanenhofviering waarin zowel de 
kerngroep als het Twents Liturgiekoor werden vertegenwoordigd. In de afgelopen jaren hebben de 
grondleggers van de Stichting  zich enorm ingespannen om ervoor te zorgen dat de vieringen 
voortgang konden vinden. Het destijds gevormde bestuur bestond uit Elisabeth Dijkema, Bert 
Snellenberg, Gerard van Noort, Vincent Kuiper en Gerard van Os. Door de ervaring in de afgelopen 
jaren  en de verzelfstandiging van het Twents Liturgiekoor  werd duidelijk dat zowel de samenstelling 
van het bestuur als de omvang ervan wijzigingen behoefden.  
Hieronder ziet u de nieuwe bestuursleden, met ook nog twee oudgedienden, zodat de ervaring van de 
afgelopen jaren en de historie meekomen. 
 
 Het nieuwe bestuur bestaat met ingang van 1 februari 2015 uit de volgende personen: 
 

   Marlies Schellart, secretaris         Elisabeth Dijkema, bestuurslid 

  Bert Meijerink, penningmeester      Gerard van Noort, bestuurslid 

 Maarten Haalboom, voorzitter 
 
Het bestuur stelt zich tot doel om de randvoorwaarden die nodig zijn om de vieringen continuïteit te 
geven in te vullen. Het gaat de komende periode met name om een stevige financiële basis, ruimte 
geven aan uitvoerenden en het ontwikkelen van initiatieven die de continuïteit ondersteunen.  
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Tijdens de evaluatiebijeenkomst, die na de viering op 10 mei plaatsvindt, kunt u de bestuursleden 
ontmoeten en met hen van gedachten wisselen. 
 
Tenslotte: dankzij het eerste bestuur van de Stichting Zwanenhofviering zijn de vieringen behouden en 
verder vormgegeven. Hartelijke dank allen! 
 
Financiën van de Stichting Zwanenhofviering 
Inmiddels heeft de financiële afwikkeling over 2014 plaatsgevonden. In 2013 waren we nog in staat de 
kosten te dekken uit de ontvangen donaties; in 2014 komen we bijna € 1.500 tekort. Belangrijkste 
oorzaak hiervoor is de terugloop in de ontvangen donaties met ca. 14%. Ook het aantal betalende 
donateurs is afgenomen van 99 in 2013 naar 93 in 2014. 
 
Graag willen we de eerstvolgende evaluatiebijeenkomst gebruiken om nadere tekst en uitleg te geven 
omtrent de financiële positie van Stichting Zwanenhofviering. Daarnaast doen we weer een beroep op 
alle bezoekers om ook in 2015 een donatie te doen om ook dit jaar weer de vieringen mogelijk te 
kunnen maken. 
 
Voor de bezoekers die tot nu toe geen bijdrage gaven hier de gegevens: 
NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering (onze stichting heeft de ANBI status, 
waardoor giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn). Meer informatie hierover is ook te vinden op onze 
website inclusief een donatieformulier als u zich wilt aanmelden als donateur. 
http://www.zwanenhofviering.nl/index.php?page=uw-bijdrage 
 
Tevens kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een schenkingsovereenkomst in te vullen om 
uw gift volledig aftrekbaar te maken: als u de gift voor minimaal voor 5 jaar schriftelijk vastlegt geldt er 
geen drempelinkomen meer of maximaal aftrekbaar bedrag. Het invullen van deze overeenkomst 
volstaat hiervoor; deze hoeft niet vastgelegd te worden bij de notaris. 
Ook hiervoor is een formulier te vinden op onze website. 
http://www.zwanenhofviering.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=15&cntnt01returnid=27 
 
Voor verdere vragen kunt u ook gebruik maken van het  e-mailadres van onze penningmeester:  
penningmeester@zwanenhofviering.nl 
Ook zullen we in de evaluatiebijeenkomst een nadere toelichting op de mogelijkheden geven. 
  
Huishoudelijke mededeling; AUB netjes parkeren. 
We zijn blij met het grote aantal bezoekers van onze Zwanenhofzondagen. Een idee is om meer 
stoelen in de kapel te plaatsen. Maar het grote aantal bezoekers geeft ook veel parkeerdruk. We 
kregen het verzoek om u te vragen uw auto aansluitend aan de andere auto’s te parkeren. Dit om te 
voorkomen dat kostbare parkeerruimte verloren gaat.  
 
Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2015  
Het thema voor de voorjaarscyclus is: ‘Verzoening …’.  
 
8 maart 40-dagentijd. ‘Lam van God’. Meditatieve viering. Voorganger: Ina van de Bunt. 
Contactpersoon: Elisabeth Dijkema. 
 
12 april, zondag na Pasen ‘Pasgeboren…’ Dienst van Woord en Tafel.  
Voorganger: Henk Erinkveld. 
Contactpersoon: Ruud Souverijn 
 
10 mei zondag voor Hemelvaart. ’De wonden aanraken’ Viering van Woord en Gebed. 
Voorganger Jan Dijkema 
Contactpersoon: Hennie Leliefeld 
 
14 juni Tweede zondag na Pinksteren ‘De zwaartekracht vergeten…’ Agape-viering.  
Voorganger Gerrie Gosen. 
Contactpersoon: Dieke Snoek 
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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. 
 


