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Nieuwsbrief Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuws  
 
 
Kloosterpad in Zenderen; Lentewandeling op zondag 5  mei 2013! 
De meditatieve wandelroute in Zenderen kent 3 afstanden: 5, 8 of 13 kilometer.  
De langste route voert langs beken, over het landgoed Weleveld en door het 
prachtige dorpje Hertme met het bekende openluchttheater. Op de Zendersche 
Esch is een Mariakapel gebouwd in Saksische stijl. Vanaf de kapel ziet u drie 
kloosters liggen. Tijdens de lentewandeling zijn er rondleidingen in de kloosters.  
Met de wandeling kunt u genieten van deze bijzondere wandelroute. Op de website 
www.kloosterpadzenderen.nl vindt u bij “Themadag” meer informatie.  
Om 09.00 uur kunt u, onder andere vanaf de Zwanenhof, starten. 
 
 
Leerhuisavond op maandag 13 mei 2013 om 19.30 uur o p de 
Zwanenhof. 
De voorbereidingen van de Zwanenhofzondagen in het najaar van 2013 beginnen met de 
leerhuisavond op maandag 13 mei.  
 
Ina van de Bunt, Gerrie Gosen, Elisabeth Dijkema, Gert van de Bunt en Jan Dijkema hebben het 
thema “Als de hemel de aarde raakt" Over dromen dromen… uitgewerkt (zie volgende bladzijde). 
 
Tijdens de leerhuisavond geeft Jan Dijkema op inspirerende wijze uitleg over het thematiek van elke 
viering. Na de uitleg bespreken we in kleinere groepen het thema.  
 
Iedere belangstellende is op maandagavond 13 mei van harte welkom. Ook als u niet aan een 
voorbereiding deel neemt! 
 
 
Bijdrage van bezoekers 
Toen de Zwanenhof begin 2012 zelfstandig werd, was het onzeker of de Zwanenhofzondagen in de 
kapel door zouden kunnen gaan. Bezoekers en koorleden doneerden een bedrag van € 17.750 
waarmee de onkosten voor de vieringen van 2012 waren gedekt. 
 
Hiervoor willen wij, het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering, u hartelijk bedanken. Zonder uw 
bijdragen was dit niet gelukt!  
 
Het bestuur van de Stichting heeft via de mail ook voor 2013 weer om uw financiële steun gevraagd. 
We vertrouwen er op dat u ons ook dit jaar weer financieel wilt ondersteunen. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekening NL67 INGB 0006 0831 39 van Stichting Vrienden van de Zwanenhof in 
Zenderen, onder vermelding van “Zwanenhofviering 2013”.  
 
 
Stichting Zwanenhofviering  
Het bestuur van de Stichting is gelukkig uitgebreid met twee leden. Bert Meijerink en Titia van Uhm 
van Iersel, beiden vaste bezoekers van de Zwanenhofzondagen, versterken sinds 25 april het bestuur. 
 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting Zwanenhofviering wil 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.  
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Het thema voor de Zwanenhofzondagen in het najaar 2 013 is:  
“Als de hemel de aarde raakt".  Over dromen dromen … 
 
Dromen – een intrigerend verschijnsel! We kennen het allemaal. En onze meest gangbare reactie is: 
Dromen zijn bedrog… En toch…? Zouden het toch gecodeerde berichten kunnen zijn, diep uit ons 
onderbewuste, uit de kosmos, van God? En hoe belangrijk zijn ze dan? 
In de Bijbel is de droom een van de communicatiekanalen tussen hemel en aarde, naast profetisch 
schouwen, extatische vergezichten en visionaire ervaringen. Er wordt niet doorgevraagd naar hun 
wezen… ze zijn er gewoon, soms en passant, soms cruciaal. En veelal met de vraag naar de uitleg … 
want tenslotte gáát het dáár om, natuurlijk!  
We willen in dit najaar een aantal Bijbelse dromen de revue laten passeren. Wat hebben ze te 
zeggen, welke functie hebben ze in het verhaal. En wat zegt dat óns, hier en nu? 
 
                               
Zondag 8 september 2013. Viering van Woord en Gebed . Voorganger is Ina van de Bunt.  
“Golden boy… “(n.a.v. Genesis 37) 
De Jozef-novelle vormt de verbinding tussen de aartsvaderverhalen van Genesis en het boek Exodus. 
De verhaalvorm is die van de uitverkorene, die ondanks halsbrekende tegenspoed toch uiteindelijk de 
verlossersrol vervult, waartoe hij bestemd was. Heel voorzichtig: De lijdende rechtvaardige…. 
Verraad, ondergang, de put, de slavernij, de krochten van de Egyptische gevangenis. Door zijn trouw 
en rechtschapenheid wordt hij gaandeweg verhoogd en wordt de Redder van Israel en een zegen 
voor Egypte. 
Aan het begin staan de dromen van Jozef (Gen. 37: 5 – 11). Heeft Jacob hem al gedoodverfd als 
kroonprins? Is het een diep besef van uitverkiezing. Of de superioriteitsgevoelens van een over het 
paard getilde puber? Of alledrie tegelijk?... Het blijft staan zonder commentaar…maar wél is het de 
aanleiding voor de neergang, die inzet: De put, verkocht naar Egypte… . Maar bij iedere stap naar 
beneden is er een teken van licht : “En JHWH was met  Jozef…”(Gen 39 vs 2 en 21.)Dat blijkt het 
geheim. Er wordt gewerkt aan de volstrekt ongedachte uitkomst van de dromen… . 
Aanbeveling om niet te geloven in noodlot en zinloosheid, maar al je bronnen aanboren om rechtop te 
blijven staan, houvast te hebben en te geven en te blijven geloven in wat komen moet. Laat je maar 
zien, jouw hoop, jouw dromen, jouw verwachting. Omwille van jezelf, de mensen, de wereld. 
Eigenlijk is het een ballingschapverhaal: We zijn nog lang niet waar we wezen moeten, en het duurt 
nog lang, maar voor wie goed kijkt is het een weg van dromen, oases en wonderen 
Lezen: Collage van Jozefteksten naast Joh.12:24 t/m 27. 
 
 
Zondag 13 oktober. Meditatieve viering. Voorganger is Jan Dijkema. 
Dromen … en wat dan? 
Nu is het de Farao, die droomt….(Gen 40) En als een grote godenzoon droomt, is dat allemachtig 
belangrijk. Alleen – als niemand er iets van snapt, dan heb je een probleem….Of durven de magiërs 
het niet aan om de evidente uitleg weer te geven, uit angst voor de woede van de machtige…? Hij is 
ernstig in de war, hij kan er geen kant mee op … Niemand kan dat … 
Totdat tegenover hem staat de simpele Hebreeuwse jongeman, die kristalhelder door alle hocuspocus 
heenkijkt, gezegend met de nuchterheid van de vreze de HEREN, het begin der wijsheid! En wat is de 
oplossing: Delen van het brood! Sparen voor later! Waarom is dat zo moeilijk? 
Zet het maar op een rijtje: De Farao als hoeder van de kosmische orde, De Nijl als goddelijke voedster 
van het Imperium, de magie als levensverzekering….Totdat het niet meer klopt…! 
‘Wat is, van God?’ Hier zit het in het nuchtere doorzicht van de ‘eenvoudige’ die niet meedoet met alle 
humbug van de veel te grote mens, en zo de weg naar de toekomst blootlegt (Psalm 1: ”Goed  
 is….”). Denk aan het Apostolisch vermaan: ”Wees nuchter en waakzaam…” ( I Petrus 5 : 8). Zelfs de 
Farao herkent in Jozef “…de Geest van God…”(Gen 41 : 18 )! Dan kan dat toch nooit zover wég zijn? 
 
 
Zondag 10 november. Eucharistieviering en bediening  H. Doop. Voorganger is Henk Erinkveld. 
Dromen in de crisis… Rond Joël 3: 1t/m 5 (NBV) = Hand.2: 17 – 21. 
November is de maand van “De Laatste Dingen”. Onder de indruk van alle zwarigheid van onze 
wereld lezen we de profetieën van de onheilen van de eindtijd en het aanbreken van “de Dag des 
Heren”. Het vonkt op onze angst voor de grote crash en terecht. Want we maken er een puinhoop van 
en er is geen enkele garantie dat het goed komt… . 
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Maar er geen profeet zonder heilsbelofte… niet één! “De Dag des Heren” is ook de uiteindelijke 
afrekening met de machten die de wereld in hun greep houden…Heil voor kleine mensen en eindelijk 
vrede. Dat zal een droom zijn! Het grote visioen. Dat is van God! 
Maar hier bij Joel maken de kleine dromen van de ouden en de heftige vergezichten van de jongeren 
déél uit van dat heil: God geeft zijn Geest en de mensen worden opgeladen en vernieuwd… Daar 
begint het mee en dat houdt niet meer op. En dát dat gebeurt, is teken van hoop, de bevestiging van 
wat komen moet. Om moed te verzamelen moesten we maar eens onze diepste dromen met elkaar 
gaan delen. Daar zal wel veel onzin bij zijn…. Maar misschien raak je onder de indruk dat ze allemaal, 
de ouden en de jongen, de groten en de kleinen, hun dromen hebben, die ze koesteren, die hen 
overeind houden, niet kapot te krijgen…. Soms haalt er een de voorpagina’s: “I have a dream….!” , 
meestal niet… . Niet alleen wát je droomt… maar dát je droomt is energie van God … . 
Mogelijke Evangelielezing: Mattheus 5: 1 – 12. 
 
 
Zondag 8 december. 2 e Advent. Viering van Woord en gebed. Voorganger is Ben Hövels. 
Jozef II 
Namen zijn nooit willekeurig in de Bijbel. Als de man van Maria Jozef heet, dan is het de bedoeling dat 
je denkt aan die andere, die dromer uit Genesis, die Israel door de hongersnood sleepte, en passant 
Egypte een nieuwe economische orde verschafte… de voorgeschiedenis van Israëls geboorte: De 
verlossing uit Egypte. 
Alleen: Je zult het maar beleven… Zo diep geraakt in jouw eer en jouw liefde – zo moeten inleveren 
op de vanzelfsprekendheden van jouw levensgeluk! Wat een weerstand…! Als hij niet had gedroomd! 
De droom is helder, niet geheimzinnig, niet mis te verstaan. Zet Jozef op zijn plaats: Verantwoordelijk 
voor wat niet uit hem voortkomt. Toegewijd aan wat nooit zijn eigendom wezen zal. Is dat parallel aan 
het besef van de kunstenaar dat hij het gedicht of het beeldhouwwerk niet máákt, maar alleen het 
kanaal is waardoor het tot stand komt… of de pastor die weet dat hij bijna ondanks zichzelf heeft 
geholpen en dat het alleen maar zo kan! Dat is van God. Zo is die droom van God: Openheid voor wat 
gebeurt, beschikbaar voor wat komen moet, levensvervulling in dienstbaarheid. Dan worden dromen 
waar en nemen mensen hun plaats i n. 
Lezen: Matth.1 Jesaja 11. 
 
 
 


