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Berendinastraat 21  

7555 GA Hengelo 

 

Jaarverslag 2021.  

Algemeen   

Ook 2021 bleef een jaar dat getekend werd door het Coronavirus en zijn beperkingen voor 

de Zwanenhofvieringen.  Dat betekende een groot deel van het jaar geen fysieke 

bijeenkomsten om te vieren. Weliswaar slaagde de audiovisuele werkgroep 

(vrijwilligersgroep die vorig jaar was begonnen met opnames maken en vervolgens digitaal 

uitzenden), erin om iedere maand weer een prachtige viering uit te zenden, maar het 

gemis van de ontmoeting bleef voelbaar.                                                                                                                                                   

Het positieve nieuws was dat het “Gezondheidhuis De Zwanenhof ”steeds meer gestalte 

kreeg en de nieuwe directie besloot om de kapel ongemoeid te laten. Dat betekende ook 

dat wij als bestuur van de SZV (Stichting ZwanenhofVieringen) een meerjarig contract 

konden afsluiten om de komende jaren weer gewoon samen te komen en te vieren in de 

Zwanenhofkapel.                                                                                     Bovendien hebben 

de paters Redemptoristen besloten alle religieuze voorwerpen en attributen van de kapel, 

in eigendom over te dragen aan het bestuur van SZV.  En daarvoor zijn we zeer dankbaar.                                                                                                         

In september en oktober konden we (binnen de regels van RIVM) weer enkele fysieke 

samenkomsten houden maar het bleek van korte duur want in november en december 

werden we opnieuw geconfronteerd met een lockdown. Toch zijn alle maandelijkse 

vieringen in 2021 doorgegaan en om de verbinding te bewaren zijn we ook in 2021 

doorgegaan met de maandelijkse verschijning van de digitale nieuwsbrief.  

 

Bestuur 

In december 2021 was Gerard van Noort aftredend en volgens onze regelementen niet 

meer herkiesbaar. Hij heeft toegezegd aan te willen blijven tot een opvolger is gevonden 

en deze te willen inwerken.  Met ingang van 1 april 2022 zal  Eddy Oude Wesselink hem 

opvolgen.  De samenstelling van het bestuur is verder ongewijzigd gebleven.  Het bestuur 

heeft in 2021 acht reguliere vergaderingen gehouden. 

Beleid 

Het voornemen om in 2021 te komen met een beleidsplan voor de jaren 2021 – 2025 heeft 

vertraging opgelopen door de vele onzekerheden die corona met zich meebracht en 

waardoor het moeilijk was nieuw beleid te ontwikkelen. In 2022 zal het beleidsplan 

definitief worden afgerond.  Veel energie is gericht geweest op het zoveel mogelijk 

bewaren van de verbinding met onze vaste bezoekers/donateurs middels de maandelijkse 

nieuwsbrieven en de maandelijkse digitale vieringen. Ook heeft het bestuur een goede 

relatie opgebouwd met de nieuwe directie van Gezondheidhuis De Zwanenhof, hetgeen 

geresulteerd heeft in een nieuw meerjarig contract voor het maandelijks gebruik van de 
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kapel.  Eveneens is er regelmatig overleg geweest over de overdracht van de religieuze 

inventaris van de kapel met de paters Redemptoristen te Wittem. Eén en ander is 

inmiddels formeel vastgelegd in  een overdrachtsakte.   

 

Financiën 

De Covid-pandemie heeft net zoals vorig jaar financiële gevolgen gehad. De totale kosten 

voor de vieringen waren aanzienlijk lager dan begroot, maar wel hoger dan in 2020. 

Redenen hiervoor zijn dat er in 2021 toch drie reguliere vieringen hebben plaatsgevonden 

en dat voor de digitale vieringen ook de Zwanenhof-kapel is gebruikt, waarvoor we huur 

betalen. Vanwege de Coronabeperkingen hebben we geen gebruik kunnen maken van 

fysieke diensten van het TLK. Maar wel van geluidsopnamen van het koor. Daarom 

hebben we een extra donatie aan het TLK gedaan. De donaties van bezoekers en andere 

belangstellenden bleven eveneens achter ten opzichte van wat begroot was en ten 

opzichte van 2020, maar niet in de mate waarin de kosten lager waren. Lagere donaties 

geven reden tot enige zorg voor de toekomst. Desondanks is er sprake van een batig 

resultaat van € 4718. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting, 

dat als gevolg daarvan eind van het jaar € 35.335,83 bedroeg. Dit vermogen kunnen we 

op termijn gebruiken om investeringen te doen en eventueel lagere inkomsten op te 

vangen.  

Hieronder staat het financieel overzicht van de stichting over 2021.  
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 Kerngroep Zwanenhofzondagen. 

• De Kerngroep is dit jaar vijf keer bij elkaar gekomen. 

• Samenstelling van de Kerngroep: Wim Beltman heeft de Kerngroep verlaten. Zijn 

plaats is ingenomen door Mieke Spijker. Zij neemt ook de taken over van Akke Fokje 

Stienstra als contactpersoon van de liturgiegroep van het TLK, inclusief de organisatie 

van de contactpersonen ten behoeve van de vieringen. Akke Fokje zal in 2022 

voorganger worden. 

• Voorgangers: Er is één voorgangersoverleg geweest op 6 november.                                               

In 2021 zijn twee voorgangers gestopt: in juni is Gert van de Bunt voor de laatste keer 

voorgegaan en in december was de laatste viering waarin Ben Hövels voorging. Er zal 

op het eind van het seizoen opgepaste wijze afscheid worden genomen van de 

voorgangers die gestopt zijn.  

• Vieringen: In het jaar 2021 zijn de vieringen voornamelijk zonder Zwanenhof-

bezoekers opgenomen op de eerste zondag van de maand om ze vervolgens op de 

reguliere Zwanenhof-zondag (tweede zondag van de maand) uit te zenden. 

Uitzondering vormde de maand januari waar nog 30 mensen aanwezig konden zijn 

met in achtneming van de anderhalve-meter-maatregel. In de maanden september en 

oktober kon er gevierd worden met 60 mensen in de kapel. De uitzending vond dan 

plaats op de derde zondag.                                                                                           

Bij geen van de vieringen kon het koor aanwezig zijn. Over het algemeen is er gebruik 

gemaakt van opnames die het koor ter beschikking stelde. 

• Thema’s: de voorjaarscyclus 2021, zes zondagen, kende het thema: “Als ik de liefde 

niet had”. De najaarscyclus met vier zondagen had als thema: “Maak mij nieuw”. 

 

Werkgroep Logistiek  

                                                                                                                                                      

Onder leiding van Gerard van Noort draagt deze werkgroep, buiten coronatijd, zorg voor 

koffie en thee tijdens het ontmoetingsmoment na elke viering. En eveneens voor de 

benodigde logistieke organisatie en gastvrijheid. Helaas was het in 2021 niet verantwoord 

om na de enkele fysieke vieringen een ontmoeting bij de koffie te houden. 

 

Overzicht activiteiten                                                                                                                                                                                

Zwanenhofzondagen: In de maanden januari, september en oktober 2021 hebben we in 

beperkte aantallen elkaar nog fysiek kunnen ontmoeten in de vieringen in de Zwanenhof-

kapel. Vanaf februari tot september moesten we overschakelen naar digitale 

samenkomsten; maar alle geplande vieringen zijn doorgegaan. 
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Samenwerkingspartners                                                                                                                                               

Twents Liturgie Koor  (TLK): Onder normale omstandigheden heeft het bestuur een 

jaarlijks overleg met TLK over een goed afstemming en de gang van zaken in het 

algemeen. Door corona heeft het koor niet kunnen zingen in de vieringen; wel hebben we 

dankbaar gebruik kunnen maken van opnames van het koor. Eveneens door corona heeft 

het jaarlijks overleg niet plaatsgevonden. 

 

 

Media 

• Nieuwsbrief en PR: De digitale Nieuwsbrief Zwanenhofvieringen is in 2021 zestien 

keer verstuurd. Op 31 december stonden 234 adressen vermeld als ontvanger van de 

Nieuwsbrief. Gemiddeld wordt de Nieuwsbrief door 2/3 van de adressanten gelezen. 

Daarnaast zijn er ook meerdere digitale berichten verstuurd die betrekking hadden op 

de voorbereiding en uitzending van de vieringen. 

• In 2021 is een formeel Buma/Stemra contract afgesloten ten behoeve van de rechten 

om vieringen digitaal uit te mogen zenden. 

• Website: In verband met de onzekere situatie over de mogelijkheden in de nabije 

toekomst is de website enigszins aangepast. De voorgenomen vernieuwing van de 

site zal in het komend jaar ter hand genomen worden. 

 

 

Namens het bestuur SZV, 

E. Roelink Ottenschot 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 29 maart 2022 

 

    

    

    

    

    

     

 

 

 


