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Nieuwsbrief Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuws  
 
Brief voor bezoekers én eenmalig voor donateurs van de Zwanenhofvieringen. 
 
De nieuwsbrief wordt toegestuurd aan bezoekers die zich in het verleden hebben aangemeld. Omdat 
de Stichting Zwanenhofviering is opgericht krijgen ook de donateurs de brief eenmalig toegestuurd.  
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. 
 
Thema van de Zwanenhofzondagen in het voorjaar van 2013:  
“Langs de grenzen van……gerechtigheid.” 
 
Want dàt is wat in deze tijd van crisis duidelijk wordt…: Dat de grenzen in zicht komen… het kan niet 
langer zoals het ging, in de zorg, het milieu, de energievoorziening, de voedselvoorziening. Het zal 
anders moeten, wij zullen anders moeten… maar hoe? 
Wat doet die bewustwording met ons als gelovige mensen? 
Zoekend naar woorden van hoop en inspiratie kwamen we uit bij het Bijbelse begrip “gerechtigheid”. 
Een woord zo wijd als de wereld en zo diep als de mensenziel. Daar willen we dit halfjaar mee aan de 
gang. En zo vonkt het als vanzelf op de grote thema’s van het kerkelijk jaar: Epifanie, 40-dagen-tijd, 
Pasen en Pinksteren. En zo komt het heel dichtbij! 
 
Zondag 6 (!) januari, Voorganger is Gert van de Bunt, Viering van Woord en Gebed. 
“Het is al begonnen…”. Contactpersoon is Wim Oldenbeuving. 
 
Zondag 10 februari, Voorganger is Henk Erinkveld, Viering van Eucharistie. 
“Carne vale…”. Contactpersoon is Ruud Souverijn. 
 
Zondag 10 maart, Voorganger is Everdien Suerink, Meditatieve viering. 
“Dat liefde ook moet lijden…”. Contactpersoon is Elisabeth Dijkema-Bruijn.  
De data voor de voorbereiding zijn: woensdagavond 6 februari en maandagavond 11 februari. 
 
Zondag 14 april, 2e na Pasen, Voorganger is Ben Hövels, Viering van Woord en Communie.  
‘Pasen voorbij’. Contactpersoon is Dieke Snoek.  
De data voor de voorbereiding zijn: 12 en 19 maart. 
 
Zondag 12 mei Voorganger is Paulien Kramer, Meditatieve viering. 
“Tussenbeide”. Contactpersoon is Irene Siekman. 
 
Zondag 9 juni, Voorganger is Ina van de Bunt, Agapeviering. 
‘Spel van recht en vrede’. Contactpersoon is Hennie Leliefeld 
 
De data voor de voorbereiding staan ook op onze website. 
 
 
De Stichting Zwanenhofviering is opgericht; positief nieuws! 
 
De Stichting Zwanenhofviering is opgericht om de gezamenlijke belangen van het Twents Liturgiekoor 
(TLK) en de Zwanenhofzondagen te behartigen en de continuïteit te waarborgen. Voor de viering van 
december heeft Gert van de Bunt, als voorzitter van de stuurgroep, het nieuwe bestuur voorgesteld. 
 
Vorig jaar heeft de stuurgroep, samengesteld uit leden van de kerngroep Zwanenhofzondag, het 
Twents Liturgiekoor (TLK) en de Vrienden van de  Zwanenhof de taak op zich genomen om de 
continuïteit van de Zwanenhofzondagen te waarborgen. De stuurgroep presenteerde allereerst haar 
visie. 
Vervolgens is onderzocht of het financiële draagvlak sterk genoeg was om voort te gaan. Rond mei is 
u gemeld dat de toezeggingen voldoende waren om de kosten van de vieringen te dekken. Opgelucht 
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kon de stuurgroep gaan onderzoeken welke juridische vorm gewenst is. Alouis Otten en Eddy Oude 
Wesselink hebben dit proces begeleid. Op grond van hun advies besloot de stuurgroep in september 
de Stichting Zwanenhofviering op te richten.  
Dat gekozen is voor het samengaan van de vieringen en het TLK heeft alles te maken met het 
gegeven, dat wij niet zonder elkaar kunnen, en dit ook niet willen. Het nieuwe bestuur creëert de 
voorwaarden, waaronder wij – als gemeenschap van de Zwanenhofzondag - kunnen voortgaan. Veel 
blijft gewoon zoals het is: de maandelijkse vieringen zullen blijven, de kerngroep blijft verantwoordelijk 
voor de organisatie en de inhoud van de vieringen, het TLK ondersteunt - enthousiast als altijd - de 
vieringen muzikaal.  
Het nieuwe bestuur is optimistisch over de toekomstmogelijkheden en pakt haar taken op. Het bestuur 
bestaat uit de volgende mensen: 

• Elisabeth Dijkema en Bert Snellenberg vanuit de kerngroep Overleg ZwanenhofZondagen, 
• Gerard van Os en Vincent Kuipers vanuit het Twents Liturgiekoor, en 
• Gerard van Noort vanuit de (Zwanenhofzondag-) gemeenschap.  

 
Bij het uitgaan van de decemberviering heeft het bestuur de stuurgroep en haar adviseurs bedankt 
voor hun inzet.  

Uw hulp bij onze Zwanenhofvieringen is nodig. 
 
Het bestuur vraagt ondersteuning in de werkgroepen en hoort graag uw ideeën. Er wordt nog actief 
gezocht naar extra bestuursleden, bij voorkeur vrouwen. 

Er zijn een vijftal werkgroepen ingesteld. Elke werkgroep heeft een contactpersoon in het bestuur. De 
werkgroepen en contactpersonen zijn: 

• PR en communicatie (Gerard van Os)  
• Kerngroep OZZ (Bert Snellenberg) 
• Twents Liturgiekoor (Gerard van Os) 
• Financiën (Gerard van Os) 
• Logistiek (Gerard van Noort). Sinds het begin van 2012 zorgen we zelf voor de koffie en de 

schoonmaak. Ongeveer 20 mensen hebben hun hulp toegezegd. Elke viering helpen 4 
mensen.  

 
De werkgroepen PR en communicatie, Financiën en Logistiek kunnen nog hulp gebruiken. U kunt uw 
hulp en opmerkingen kenbaar maken via het e-mailadres “info@zwanenhofviering.nl”. 
 
Website .www.zwanenhofviering.nl. 
Sinds de oprichting van de Stichting ZwanenhofViering is de website www.zwanenhofviering.nl actief.  
Hierop staan bijvoorbeeld de vieringen die er de komende tijd in de Zwanenhof zijn. Hier zijn ook de 
liederen van de afgelopen vieringen te beluisteren en de overwegingen te downloaden. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om een reactie te plaatsen over een viering, de website, de nieuwsbrief of wat 
u maar bezig houdt.  
 
De website wordt onze belangrijkste bron van informatie. Uiteraard is er de nieuwsbrief die vier keer 
per jaar verstuurd wordt. Wilt u weten wat het laatste nieuws is en wie er voorgaat, terug lezen van 
een eerdere overweging, een gift geven of uw hulp aanbieden? Het kan allemaal via onze website.  
 
Als u wat mist, fouten of vergissingen ziet: laat ons dat dan weten via het formulier op de 
contactpagina of door een e-mail te sturen naar "info@zwanenhofviering.nl". 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting Zwanenhofviering, de kerngroep OZZ en het Twents Liturgiekoor willen 
graag contact houden met de bezoekers van de Zwanenhofvieringen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier 
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.  


