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Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuwsbrief  
 
 
 
Leerhuisavond over het volgende thema op maandagavo nd 17 november as.  
Het thema voor de voorjaarscyclus 2015 is: ‘Verzoening…’.  
Gerrie Gosen, Elisabeth Dijkema, Ina en Gert van de Bunt, Jan Dijkema en Alouis Otten werkten het 
thema uit. De uitwerking vindt u in de bijlage. 
Tijdens de leerhuisavond is er uitleg over en bespreking van het thema van de vieringen.  
Iedere belangstellende is welkom op maandagavond 17 november om 19.30 uur op de Zwanenhof. 
 
Verdiepingsavond over Etty Hillesum door Marijke Di jkstra op 24 november as. 
U bent van harte uitgenodigd voor een lezing, die gaat over het leven van Etty 
Hillesum (15 januari 1914 – 30 november 1943). De lezing wordt verzorgd door 
Marijke Dijkstra. Marijke is kunstenares (schilderingen in aquarel, olie en inkt) en 
is sinds de oprichting (in 1996) als vrijwilliger verbonden aan het Etty Hillesum 
Centrum in Deventer. In haar lezing gaat zij in op een aantal thema’s van Etty 
(o.a. ' aanvaarding').  
Voor de lezing wordt een bijdrage van 7,50 euro per persoon gevraagd.  
 
Wanneer : Maandag 24 november 2014. 
Waar : De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen 
Aanvang : 20.00 uur 
Kosten : € 7,50 pp, inclusief koffie of thee (contant te voldoen op 24 november) 
 
U kunt zich tot 19 november opgeven via het email adres: kerngroep@zwanenhofviering.nl of via onze 
website www.zwanenhofviering.nl. 
 
De groep “koffie-vrijwilligers” kan wel wat verster king gebruiken. 
De groep “koffie-vrijwilligers” bij de Zwanenhofzondagen bestaat uit 22 personen. De werkzaamheden 
bestaan uit het schenken van koffie en thee na de vieringen, en – aansluitend – uit het opruimen en 
afwassen van de kopjes. Voor het laatste is een moderne en professionele afwasmachine aanwezig. 
De vrijwilligers ervaren het werk als plezierig, nuttig en weinig belastend. 
 
Per viering worden 6 personen ingeroosterd, die op 3 plaatsen in de Tuinzaal koffie schenken. 
Uitbreiding van het aantal van 22 vrijwilligers tot tenminste 24 is welkom. Met 24 personen hoeft 
iedereen in de periode september tot december maar 1 maal te worden ingeroosterd. In de periode 
januari tot juni (met 6 vieringen) zullen waarschijnlijk altijd wel enkele doublures blijven, maar een 
groter aantal vrijwilligers maakt ook ruilen gemakkelijker. 
 
Als dit je aanspreekt, meld je dan aan bij Gerard van Noort (e-mail: gavannoort@hetnet.nl) 
NB. Waar vrijwilliger staat wordt ook vrijwilligster bedoeld. 
 
Het Twents Liturgiekoor is een vereniging   
Nu bijna twee jaar geleden is de Stichting Zwanenhofviering opgericht met onder andere het Twents 
Liturgiekoor als een van de werkgroepen. Daarmee zou de financiële afwikkeling van koorzaken onder 
de nieuwe stichting gaan vallen. Ook moesten er dan afspraken gemaakt worden voor bestaande en 
nieuwe activiteiten van het koor buiten de Zwanenhofzondagen. 
 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat die integratie nog niet geëffectueerd was, bleek het koor te weinig 
gestructureerd en kwamen er, bij het koor, bedenkingen bij de integratie. Na een gesprek tussen koor 
en de besturen van de Stichting Zwanenhofviering en de Stichting Twents LiturgieKoor! is een 
voorbereidingsgroep van het koor aan het werk gegaan met als resultaat dat afgelopen 3 oktober de 
zelfstandige Vereniging Twents Liturgiekoor is opgericht. De huidige verbintenis van het koor met de 
Zwanenhofzondagen is in het verenigingsstatuut opgenomen, en de vereniging is zelf verantwoordelijk 
voor alle financiële zaken en activiteiten die voortvloeien uit al haar activiteiten. 
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Voor ons als Stichting Zwanenhofviering betekent deze verandering dat het koordeel in de begroting, 
dat zijn de inkomsten en uitgaven van het koor buiten de Zwanenhofzondagen, komt te vervallen. (In 
de begroting van 2013 was dat een bedrag van ongeveer € 7.500 op jaarbasis.) Zoals ook uit die 
begroting blijkt, blijft er dan een deel over van rond de € 14.000, bestaande voornamelijk uit de huur 
van de Zwanenhof en de onkosten die het koor maakt voor de Zwanenhofzondagen. Uw donaties zijn 
en blijven daarvoor belangrijk en van harte welkom! 
 
Het koor is en blijft vergaand betrokken bij de Zwanenhofzondagen.  
Namens het bestuur, Gerard van Os. 
 
“De laatste duitjes”  
Net als vorig jaar rond deze tijd een mededeling over de stand van zaken rondom de donaties. 
 
Ik begin met iedereen te bedanken die tot nu toe (peildatum 1 oktober 2014) ook financieel heeft 
bijgedragen aan het in stand houden van de Zwanenhofzondagen. We zijn weer aardig op streek, 
maar missen nog een aantal donaties. Het kan zijn dat die nog komen (ik weet dat sommigen van u 
aan het einde van het jaar doneren en dat er nog lopende maandelijkse donaties zijn) maar het is ook 
mogelijk dat u het vergeten bent of nog niet op de hoogte bent dan de mogelijkheden. 
 
De komende weken worden donateurs waarvan we eerder bijdragen hebben ontvangen maar nog niet 
voor dit jaar 2014, met een e-mail daaraan herinnerd. Vanwege de peildatum van 1 oktober is het 
mogelijk dat de e-mail kruist met uw donatie: in dat geval kunt de e-mail als niet verstuurd 
beschouwen. Verder wil ik er nogmaals op wijzen dat we dit jaar geen incasso's meer zullen doen. De 
regels daaromtrent zijn voor stichtingen als de onze vrij ingewikkeld. Mogelijk dat we dat in de 
toekomst weer oppakken, maar voor nu wil ik vragen aan eenieder die nog via incasso bijdraagt, om 
dat zelf te doen.  
 
Voor mensen die graag willen doneren maar dat nu nog niet doen: informatie en opgavemogelijkheid 
staan op onze website! Ook de mogelijkheid om bij te dragen met een schenkingsakte, waardoor uw 
donatie volledig aftrekbaar is.  
Gerard van Os, penningmeester 
 
Resterende Zwanenhofzondagen in het najaar van 2014   
Het thema voor de najaarscyclus is: ‘Wij willen u zien …’. De vieringen richten zich nu op bekende 
personen als Augustinus, Etty Hillesum, Bonhoeffer en Jezus. 
Mensen blijven zoeken naar diepte, zin, samenhang – naar God. We blijven intens verlangen, God te 
zien met eigen ogen, totaal te kennen en gekend te worden, te versmelten met het Leven zelf, zonder 
woede, vervreemding, angst of wanhoop…  
We willen in de najaarscyclus dit verlangen hernemen, en zien hoe dat geademd heeft in vier 
Godzoekers, verschillende mensen uit andere tijden en volkeren…  
 
Viering 9 november: Dietrich Bonhoeffer 
“Verschrikkelijk nabij” 
Dienst van woord en tafel met voorganger Jan Dijkema en contactpersoon Dieke Snoek. 
 
Viering 14 december: Jezus van Nazareth 
“Beeld van de Onzichtbare” 
Woord en gebedsdienst met voorganger Gerrie Gosen. Wim Oldenbeuving is contactpersoon. 
 

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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Bijlage: Voorjaarscyclus 2015 Zwanenhofvieringen. H et thema is “Verzoening”  
voorbereiding t.b.v. de leerhuisavond op 17 novembe r 2014 
 
11 januari Epifaniëntijd. De wereld opnieuw. Viering van Woord en gebed. Voorganger: Ben Hövels 
 
In de epifaniëntijd, tussen de Kerstkring en de Paaskring, komen teksten aan de orde die iets 
weergeven van het Messiaans program. Wat komt de Mensenzoon doen? 
Een van de meest sprekende teksten is Lukas 4:14-30, waar Jezus zich presenteert in Nazareth, zijn 
vaderstad. Hij leest uit Jesaja 61, de profetie van het grote Jubeljaar, de dag van de grote verzoening 
en herstel. Daaraan wil hij zich wijden, zo verstaat hij zijn roeping. 
De uitdaging is om met hem de wereld te zien onder het voorteken van de verzoening. Te geloven dat 
er een nieuw begin is, en dat het initiatief daartoe van God uitgaat. (Ík, zegt Hij, ga iets nieuws 
beginnen…) Niets is gedoemd te blijven zoals het geworden is, ondanks de taaiheid van de structuren 
en de resignatie van de mensen. Dat kan je niet zeggen zonder je daaraan te committeren voor de 
volle 100%, hoeveel dat ook van je vragen zal. 
De opgave is om concreet te maken, waar je dat ziet gebeuren, waar verzoening en herstel geboden 
is. In de wereld van vandaag de tegenstellingen benoemen, uitdiepen en aanpakken; en ervaren waar 
je dan tegenaanloopt bij jezelf en bij de ander. Zo krijgt verzoening een gezicht, blijft het geen theorie. 
 
8 februari. Verzoening. “Het Jubeljaar” Viering van Woord en gebed. Voorganger: Ina van de Bunt. 
 
Jubeljaar! Je durft er bijna niet over te beginnen. Er valt weinig te jubelen,vinden we wellicht. 
De wereld staat in brand, oorlogen, geweld en gruwelijkheden. Mensen zijn op de vlucht en worden 
van huis en land verdreven. De wedrenmaatschappij eist z’n slachtoffers. Een race tegen de klok naar 
meer en meer, groei en winst, macht en bezit. een oververhitte of lamgeslagen economie sleept zich 
van crisis naar crisis. En de mens betaalt letterlijk de tol van de schuldenlast en zoekt naar werk, 
zingeving en een bestaan. Levensbedreigende ziekten zaaien angst en verderf. Twijfel aan het 
menselijk kunnen van beheersbaarheid en maakbaarheid. Sociale media, IC-technologie en 
robotisering lijken mensen in een greep te kunnen houden, gevangen in eigen wetenschap en 
handelen. Binnengedrongen in menselijke relaties en aandacht voor elkaar. 
Kan de mensheid gered worden ? 
Een tegengeluid van binnenuit….van economen, filosofen, ethici, soms theologen en wetenschappers. 
Een pas op de plaats. Tijd voor herstel (‘boeten’). Vicieuze cirkels doorbreken. Komen tot inkeer, tot 
toenadering en vereniging. 
In zijn boek ‘De economie van goed en kwaad’ zoekt Thomas Sedlacek (econoom) naar economische 
zingeving en nederigheid. Hij pleit voor een jubeljaar om schulden te vergeven en middelen te 
herverdelen. Joke Hermsen (filosoof) houdt een pleidooi voor een andere en bevlogen tijd (‘Kairos 
i.p.v. ’Chronos’). Pieter Paul Verbeek (ethicus) stelt vragen naar de ‘Grens van de mens’: “Om onze 
menselijkheid te behouden moeten we onszelf steeds opnieuw ontwerpen.” 
In Leviticus 25 worden het Sabbatsjaar (het 7e jaar) en het Jubeljaar (het 50e) getekend en 
voorgeschreven. Vooral dat Jubeljaar spreekt tot de verbeelding: het grote herstel van de 
verhoudingen. Handel en lijfeigenschap kunnen niet anders dan voorlopig zijn, alles keert terug naar 
de uitgangspositie. Dat zal ingaan op de Verzoendag: niet alleen een dag van inkeer, bezinning en 
reiniging van ieder mens – maar de samenleving gaat daarin mee en maakt een nieuwe start. “In het 
Jubeljaar zal elk naar zijn eigen grond terugkeren” (Lev.25:13 en ook vss. 19, 35, en 39). 
Waarschijnlijk is in de geschiedenis van Israel noch het Sabbatsjaar, noch het Jubeljaar ooit in praktijk 
gebracht, niet in de Koningentijd, en niet in de ballingschap. Grote Verzoendag des te meer. Maar het 
beeld van het Jubeljaar blijft hangen als een toekomstdroom: ”Ooit, bij het herstel van alle dingen…” 
Of toch….heden ten dage, hier en nu. Verzoening nabij? Het inlossen van Schuld? Erkenning van 
verscheidenheid? Wij – landschappen, presentie en aandacht? Geloof dat het anders kan? 
Teksten: Lev.25. Luc.12:16-20,Psalm 107, Matth. 42-51,Matth.6:7-14,Openb.21:1-7. 
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8 maart 40-dagentijd. ‘Lam van God’. Meditatieve viering. Voorganger: Gert van de Bunt. 
 
De weg van verzoening die Jezus gaat, roept weerstand op. De weerstand in zichzelf (Matth 4, Lukas 
4: De verzoeking in de woestijn), bij zijn discipelen (Matth 16:22) en bij de machthebbers (Farizeeën 
en het Sanhedrin.) Daarin is hij de messias, de gezalfde, die namens God vooroploopt en alle verzet 
en onrecht a.h.w. aantrekt, als zondebok (Lam Gods, Joh.1:29). Daarin staat hij alleen (Matth26: 40), 
maar roept wel degelijk op tot navolging, delen in zijn strijd en lijden. 
De klassieke voorstelling van verzoening d.m.v. het offer van Christus als betaling voor onze zonden, 
dus, de spits van de verzoening op God gericht, voor ons en zonder ons – lijkt niet langer houdbaar. 
Sleuteltekst is 2 Kor.5:17 en omgeving: de apostel, en daarmee iedere leerling wordt in de ‘bediening 
van de verzoening’ gezet. De oude tegenstellingen worden in de gemeente tot verzoening gebracht in 
de nieuwe mens (Gal 3: 28) 
Voor ons gaat het erom of wij herkennen die weerstand in onszelf: de irritatie aan de goede ander, die 
ons in gebreke stelt, de neiging om in wrok en verongelijktheid te blijven steken, waardoor je onvrij 
blijft, een eenzaam gevecht met jezelf. Herkennen van de botsing op de weerzin van anderen (Gekke 
Henkie). Staan in de dienst van de verzoening doet pijn. Kiezen voor de ander, de minste medemens 
vraagt je uit. Het bewustzijn dat we zo delen in het lijden van Christus, en daarbij de ervaring van 
heelwording en genade, moeten ons de moed geven om het vol te houden om voor ons deel lam van 
God te zijn. Er is geen andere weg, en de wereld schreeuwt erom. 
 
12 april, zondag na Pasen ‘Pasgeboren…’ Dienst van Woord en Tafel. Voorganger: Henk Erinkveld. 
 
De zondag heet vanouds:Quasimode geniti: Als pasgeboren kinderen.., naar I Petrus 2:1,2, waar-
schijnlijk een homilie na de doop van de catechumenen in de Paasnacht. De doorbraak van de nieuwe 
mens,met Christus opgestaan tot een nieuw leven. 
Volgens I Petrus 2 is het een geboorte, een begin van een leerweg waarop een mens alle implicaties 
één en andermaal tegen zal komen, in het tot jezelf komen, bewustwordingsprocessen, terugnemen 
van je projecties (in dromen: de geboorte van een kind ), in de verhouding met de directe naaste, tot 
en met de halsbrekende vijandigheden die de wereld in de greep houden. 
Na de opstanding zegt Jezus tegen de apostelen, ’dat ze naar Galilea moeten gaan…’ Want dáár is 
het allemaal begonnen. Nu moet het evangelieboek weer van voren af aan worden gelezen, maar nu 
vanuit het weten van de Opstanding. Zien van de wijze waarop Jezus met zonde en schuld omgaat: 

a. Zien van de ander.   
b. De schuld benoemen, niet verdoezelen 
c. Reageren op een ander nivo   
d. Inzetten van verandering. (Vrij naar Wiersinga) 

(Matth.5: 39, Mk.2:1-12, Joh.8:1-11). 
Alle ruimte om weerstanden, verhalen, en emoties te verkennen en het messiaans gehalte op het 
spoor te komen. In het gáán van die weg ligt de bemoediging en de bevestiging, de ervaring dat in 
verzoening alleen een nieuw begin mogelijk is. 
 
10 mei zondag voor Hemelvaart. ’De wonden aanraken’ Viering van Woord en Gebed. 
Voorganger Jan Dijkema 
 
Verzoening houdt in dat de slachtoffers gehoord en gezien worden. De spits van verzoening is op hen 
gericht, gaat niet uit van de eventuele spijt van de dader. Dat houdt in dat ook de wonden, de 
beschadigingen die slachtoffers hebbe opgelopen, onder ogen worden gezien. Littekens, trauma’s 
verdwijnen niet. Vaak blijft de oude wond van invloed op het verder levensscript. 
Kerkelijk gezien zitten we in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart, de tijd van de verschijningen van 
Jezus, na zijn verrijzenis.(Joh.20:19-29) De Opgestane blijkt – ook in de verheerlijkte gestalte, nog 
steeds de wonden te dragen van het gefolterde lijf. Dat laat zien: de tijd heelt niet alle wonden. Sterker 
nog: er gaat van die wonden een genezende werking uit : Tomas word ‘geheeld’ door de aanraking 
daarvan: hij komt zo weer in verbinding met de andere apostelen en met zichzelf. 
Door de wonden ‘aan te raken ‘, kunnen slachtoffers ‘heel‘ worden, d.i. niet ongeschonden, maar wel 
in staat nieuw leven te vinden, mét en vanuit hun geschonden-zijn. 
Behalve de kant van de slachtoffers is er ook de kant van de helpers. Motieven van helpers zijn lang 
niet altijd even helder. Veelal helpen mensen anderen, om hun eigen kwetsuur maar niet onder ogen 
te hoeven komen. Maar die eigen wonden worden ook vaak aangeraakt in het hulpverleningsproces. 
En dan kan het van kwaad tot erger gaan. ”Etterende naastenliefde“ noemde iemand dat: zowel het 
slachtoffer als de helper kunnen worden vergiftigd, als de eigen wonden niet onder ogen worden 
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gezien. Een proces van intense contemplatie, duurzaam en langdurig bidden kan ervoor zorgen dat 
men in contact blijft met zichzelf en met Gods verzoenende werkzaamheid. Luisteren naar het verhaal 
van de slachtoffers, vraagt dat men ook openstaat voor de eigen verwondingen. En dat men beseft, 
dat men zelf ook onaf, beschadigd en zwak is. 
De oude naam van de zondag is ‘Rogate’, naar Joh.16:23 e.v. ‘Vraag wat je wilt…’  
 
14 juni Tweede zondag na Pinksteren ‘De zwaartekracht vergeten…’ Agape-viering.  
Voorganger Gerrie Gosen. 
 
Op zoek naar een effectieve verzoening, verzoening als verandering. Concreet en dichtbij, in 
antwoord op Deut.30:11-16, over het gebod als.’…niet ver weg, maar in uw mond en in uw hart om het 
te doen.’ Zoals M.L. King sprak over het koninkrijk van God ‘just around the corner…’, verzoening 
tussen zwart en blank… Zoals bisschop Tutu bezig was met het creëren van plekken van verzoening 
ter wille van een toekomst voor Zuid Afrika. 
Zoeken iets van de ontspanning, de vrolijkheid, de ervaring van genade, de humor(Tutu), 
levensblijheid van een verzoend bestaan in de gemeenschap. Daar kan het niet zonder. 
R.J. Schreiter werkt de visie op ‘plekken van verzoening‘ uit. Het moeten gastvrije plaatsen zijn, waar 
ieder zich welkom voelen kan. Het moeten veilige plekken zijn, waar zowel slachtoffer als dader vrijuit 
kan vertellen, en beiden naar elkaar luisteren. 
In de praktische theologie zoekt men naar beelden en ontwerpen waarin de christelijke gemeente iets 
waar zou kunnen maken van haar roeping een plek van gerechtigheid, genade, liefde en bevrijding te 
vormen. De kerk blijkt een besmet verleden te hebben, en dikwijls mee oorzaak van onvrede te zijn 
geweest. De bezinning daarover heeft nieuwe beelden opgeleverd en nieuwe initiatieven losgemaakt. 
(Gemeente als herberg..) We hebben daarin veel inventiviteit en fijngevoeligheid nodig. 
Het is een uitdaging om te lezen van het leven van de eerste christengemeente (Hand. 2 slot en 
Hand. 4 slot.) En daar niet moedeloos van te worden maar bemoedigd,want daarom is het 
geschreven. 
 
 
                           Elisabeth, Gerrie, Ina, Alouis, Gert en Jan.                      
 
 
 
 


