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- opgenomen in de kapel van De Zwanenhof - 

Het geschenk van de liefde 
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Inleiding   Als ik de liefde niet had… 

Een van de overbekende gedeelten uit het nieuwe testament is wel de brief, 

die Paulus schreef aan de inwoners van Korinthe  over de liefde: “Als ik de 

liefde niet had…”   Velen gebruikten deze poëtische tekst bij hun 

huwelijkssluiting.  

 

De liefde wordt in deze cyclus  van vieringen bezongen in al haar facetten.  

Het is niet alleen interessant om uit te zoeken wat ‘Liefde’ nu eindelijk voor 

ons betekent en wat Paulus er specifiek aan toevoegt.  ‘De wereld’ heeft er 

op dit  moment, in tijden van de coronapandemie,  wel heel hard behoefte 

aan. 

.   

Dat liefde, volgens tegeltjeswijsheid is,  “haar hand strelen en elke dag een 

kopje thee” spreekt misschien voor zich. Maar het betekent ook volhouden, 

zelfs als thee niet meer op prijs gesteld en de streling afgeweerd wordt.               

De liefde wordt ook onder druk gezet, als er ongelijke verhoudingen ontstaan 

ook in mondiaal perspectief  

Wat vermag de liefde dan?  

 

Een cyclus, zes vieringen waarin we het thema aandachtig door ons heen 

willen laten gaan: als ons geschonken, als zinne-minnend, op weg gaand en 

vrijheid-gevend maar ook als opdracht en beproeving. De liefde bedenken, 

bezingen, bedrijven en steeds opnieuw, blijven her-inneren. 

 

 

Schilderij voorkant is van Wilma Veen  
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♪ Naamloos schooiert liefde  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
die beweegt de zon en alle sterren 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
ziet de mensenkind’ren al van verre 
 
zoekt hen op in hun bezeten dromen 
wekt hun rede weer, hervindt hun namen 
temt de stormen van hun vergezichten 
sluit  de deur toe achter hun verleden 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
die ons geeft nieuw licht in onze ogen 
ons doet hopen dat nog nooit geziene:  
nieuwe aarde op de vloed heroverd 
 
Die in diepe  zin-verloren nachten 
schenkt een uur van waarheid en genade: 
hakt bronaders in de rotswand open 
plant een eikenwoud op woeste hoogten. 
 
Levend woord dat nooit ons zal ontbreken, 
Aller mensen naam en zielsbeminde (2x) 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
die beweegt de zon en alle sterren (2x) 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
maar vindt in mensen rust en duur 
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn en ongenadig, 
halve waarheid, kilte, schemer, kreupel vuur: 
Liefde: neem ons één uur.  Dat wij ontvangen, weten. 

We beginnen vandaag klein met  
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Welkom  

U allen bij deze viering vanuit uw huiskamer of elders. Vandaag vieren we  uit-
sluitend in beeld verbonden met elkaar, maar gelukkig wel vanuit de plek die 
ons zo dierbaar is: de Zwanenhof.  Voor u allen ook in deze tijden een gezegend 
nieuw jaar 2021. Dat we mogen blijven leven uit het geloof, de hoop en de lief-
de die in ons leeft. 
Vandaag mag ik u meenemen in deze viering in de nieuwe voorjaarscyclus.      
Heel bijzonder, we beperken ons tot slechts 1 tekst uit het nieuwe Testament 
en wel de brief van Paulus aan de Korintiërs over de liefde. Als ik de liefde niet 
had…   ja wat dan….  Deze tekst over de liefde inspireert ons om na te denken 
over de schoonheid, de complexheid, de pijn en al wat deze tekst verder ver-
mag op te roepen.                                                                                                 
Onze wereld heeft -zeker op dit moment- veel behoefte aan Liefde. Tegenstel-
lingen, op vele vlakken, en vaak op social media uitgespeeld, zijn hard meedo-
genloos en scherp.  
Vanwege corona voelen veel mensen zich eenzaam en verloren.                        
Aanraking, zowel fysiek als geestelijk, is een stuk lastiger geworden.                                 
Als nu iets een eerste gebod is, dan is het wel het gebod tot de Liefde. Een cy-
clus lang, en wellicht is dat tekort, het zal het gebrek, het gemis aan liefde niet 
opheffen.  
In deze januariviering op het feest van driekoningen bezinnen we ons over 
“liefde als geschenk”.  Zoeken naar de betekenis hiervan:                                                      
“Als het kerst kind ons  gegeven”.   
 
Openingsgebed—gebed om ontferming 
Laat ons bidden 
Eeuwige, liefdevolle 
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen,  
om te steunen en te dragen,  
Elkaar liefdevol te bejegenen.   
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten.  
Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.  
Open ons voor uw liefde,  
Zodat wij de wereld zien met ogen gevuld van liefde 
Geduldig zijn, begrijpend wijs en zacht 
Zonder te oordelen naar de schijn 
Uw kinderen te zien zoals U ze zelf ziet. 
Ontferm u over ons, opdat wij ons over anderen kunnen ontfermen. 
Amen. 
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Eerste lezing:1 Korintiërs  13; 1-13   

De liefde 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde 
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.   
 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat 
ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde 
niet, ik zou niets zijn.                                                                                                                 
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,     
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, 
het zou mij niet baten.                                                                                                            
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over 
het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.                                                           
Alles verdraagt ze, alles geloof ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde 
zal nooit vergaan.                                                                                                        
Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 
want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.                                  
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.                                 
Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneer-
de ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gela-
ten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. 
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 
gekend ben.                                                                                                                                        
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 
liefde. 
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♪    Lied aan de liefde  tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 
Liefde heeft geen longen, maar zij ademhaalt en zingt 
en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. 
 
Korte lange vlagen kussen zwermen zoenen noem je liefde 
dat betonnen knoesten twijgen groen blad rode wangen krijgen 
Maar ook harde noten kraken stenen slijpen tot zij zingen 
stenen kloven tot zij stromen. 
 
Maar ook cederhoven planten rozenperken in woestijnen  
noem je liefde 
maar ook blinde ogen wenken, doden drenken  
noem ik liefde 
en de zon met al zijn felle zachte stralen, vuursteen tussen diamanten. 
 
Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten 
maar zij treedt je tot je wijn bent,  
maar zij kneedt je voor elkaar tot dagelijks brood 
liefde heeft geen hart, geen schoot, 
maar je wordt uit haar geboren  
tot  je dood 
 
 
Tweede lezing: Mattheus 1; 22-23, 2;1-2 
 
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: “De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’ 
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Hero-
des, kwamen de magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen ‘waar is 
de pas geboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien op-
gaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. 
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Overweging 

Liefde, de liefde is eigenlijk te groot voor woorden. Maar tegelijkertijd is het in al 

haar schoonheid…  wreedheid….  Zachtheid… in al haar facetten het meest bezon-

gen, beschreven en verbeelde levensthema. Door alle tijden, culturen en levensbe-

schouwingen heen ontelbare malen. Zo ook door Paulus.  

 

Hij slaagt erin om in de brief aan de Korintiërs één van de mooiste teksten van het 

Nieuwe Testament te schrijven. Niet alleen om de poëtische taal, maar vooral ook 

omdat deze woorden de kracht en de geest van de liefde als weg voor iedereen 

herkenbaar en bewandelbaar maakt.  

 

Niet voor niets was en is deze tekst van 1 kor 13 erg populair en toepasselijk tij-

dens de huwelijksrituelen en vieringen. Het spreekt tot de verbeelding en geeft in 

een nutshell aan waar het in een relatie tussen twee mensen om gaat. 

 

In de voorbereiding van deze viering concludeerden we echter dat, hoe toepasse-

lijk  deze benadering van de liefde ook is op de relatie tussen twee mensen… het is 

wel erg eendimensionaal. We doen liefde te kort door het teveel te focussen op 

één-op-één relaties, met het risico ons blind te staren op de romantiek van de roze 

wolk.. het in zee gaan met blind dates,  first dates…        

 

Wat als je alleengaand bent,  geen relatie hebt… beweeg je je dan in een liefdeloos 

vacuüm?  Dat is natuurlijk nonsens.                                                              

Liefde is absoluut verbonden met het aangaan van relaties, maar die kent heel veel 

verschijningsvormen en ervaringsmomenten.                                                                                           

Ik kan bv mezelf liefhebben, maar ook mijn hond die als een kind voor me is… een 

schilderij, een boek dat mij dierbaar is omdat het een verbinding geeft met mijn 

geschiedenis. Ook heeft de liefde iets gemeenschappelijks dat de individuele bele-

ving overstijgt en daar doorheen loopt.  Hoeveel mensen hebben het Weih-

nachtsoratorium  afgelopen kerstdagen niet in hun eigen huiskamer gedraaid… al-

leen, maar ook in het besef van het gemis van een concertuitvoering waar we nor-

maliter met velen geweest waren… nu dus alleen, maar in verbondenheid met an-

deren in de beleving van het kerstfeest. 

Liefde draagt - door de verbinding met de ander, het andere- aandacht en weder-

kerigheid in zich.  De liefde, het laat je beseffen wie je bent. Het maakt je ook tot 

wie je bent. Het is blijkbaar een levenszaak én een levenstaak om liefde te geven 

en liefde te ontvangen.  
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Paulus drukt zich daarbij best stevig uit:  zonder de liefde zijn we  als een dreu-
nende gong of een schelle cymbaal, of anders gezegd … feitelijk een valse noot 
in het bestaan.   
Het stelt mijzelf en ons wellicht dan ook voor de vraag wat is voor mij die lief-
de en in welke liefde wil  ik leven… zinvol en bestaanswaardig. 
Paulus,  Jood en volgeling van Jezus verwijst ons naar de liefde van de Eeuwige 
als een goddelijk geschenk dat ons ongevraagd toevalt en voor ons inleefbaar 
is gemaakt door de geboorte, het leven, het sterven en de opstanding van zijn 
mensenzoon Jezus. In Hem is Liefde ons gegeven. 

 
Bij ieder cadeau dat we krijgen of zelf geven hebben we te maken met een ge-
ver en een ontvanger. Of het nu om een lekkere parfum gaat of om een bosje 
bloemen, of om een verjaardag, sinterklaas of zo maar …omdat ik je mag…    
Er is een gever en er is een ontvanger..  beide spelen ze een belangrijke rol;  ze 
zijn niet los verkrijgbaar. Het cadeautje is vaak met zorg uitgezocht,  met aan-
dacht voor degene die het krijgt.  Degene die het krijgt neemt het serieus door 
het cadeautje uit te pakken en te waarderen… (ook al kun je denken: ”wat 
moet ik ermee…”)                                                                                                           
 
Daan Rovers denker des Vaderlands zegt over dit geven en ontvangen: geven 
is een moment van verheffing: “zie mij royaal zijn”, niet in de bedoeling om te 
pochen als: ”zie mij goed zijn”, maar juist vanuit de waarde van ‘ik mag je zo 
graag’ dat ik royaal deel en geef,… iets van mezelf geef. De omvang van het ge-
schenk, of het groot is of klein, doet er geheel niet…                                                                                                                                                                      
Over de rol van ontvanger zegt Rovers: “in het ontvangen mag je dankbaar-
heid tonen en dat maakt je nederig”.                                                                                            
Met deze gedachte raakt ze aan het gebed dat we soms met zoveel moeite 
bidden: “Heer, ik ben niet waardig…   Maar deze nederigheid heeft niets te 
maken met minderwaardigheid, ook niet met onderdanigheid… maar met een 
openstellen van jezelf voor het geschenk. Liefde verschijnt in het royaal geven 
en het ontvangen in nederigheid. 
 
Een ons zo vertrouwde ervaring van liefde als geschenk is de geboorte van een 
kind.  Of je nu de ouders bent of de buurvrouw, iedere geboorte laat je erva-
ren dat er een baby ligt die (toch meestal) liefdevol in het volle leven is gezet 
wat het ook later brengen moge. En ook een geboorte maakt  je nederig, bij 
het zien van die kwetsbaarheid en de kleinheid.   
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In de tweede lezing zijn we getuige van de geboorte van Jezus en de komst van 
de drie wijzen, die de ster hebben gevolgd in de overtuiging dat er een bijzon-
der iemand is geboren. Zij brengen ook geschenken mee: goud wierook en mir-
re  zoals Gine ze ook in het bloemstuk verwerkt heeft.  
 
Heel concreet heeft de God van Abraham, Isaak en Jacob zijn liefde getoond 
voor de wereld in de geboorte van een mensenkind… “Immanuel” dat betekent, 
“God met ons”. Dit mensenkind dat het leed zal dragen en het kwaad overwin-
nen. De Eeuwige concretiseert zijn liefde voor de wereld in de geboorte van Je-
zus. Groots en kwetsbaar.  Gewikkeld in doeken in een kribbe, wordt hij bezocht 
door de herders die als buren komen kroamschudden,  weer later is het een 
ster die uit het verre oorden drie magiërs, koningen de weg wijst.  En zo mogen 
we het feest van Driekoningen, dat we dit weekend vieren, ook verstaan.  Door 
het kind Jezus, wordt de liefde Immanuel geopenbaard aan de wereld;  weidser 
dan de heidevelden van Bethlehem.   
 
Paulus kijkt in deze spiegel van de liefde van de eeuwige en ziet dat het pasge-
boren mensenkind deze liefde deelt met alle mensen door zijn leven te geven 
en bevrijding te realiseren. Deze grootse liefde mogen wij ontvangen. We kun-
nen hiervoor kiezen; Niets moet… Je mag erin leven, erin wonen, het trekt met 
je mee… 
 
Deze liefde als reisgenoot, als huis waarin je wilt wonen is niet vrijblijvend… Het 
is niet de in jouw ogen lelijke vaas, die je weer weggeeft, of op marktplaats zet. 
Deze liefde als huis of reisgenoot is méér dan een gevoel op bepaalde momen-
ten in het leven, hoe fijn die ook kunnen zijn. De Liefde is ook meer dan een 
moreel besef dat gaat over goed en kwaad, meer dan de wet, die voorschrijft…. 
Liefde is een grondhouding… die je voelsprieten richt op vertrouwen… niet op 
wantrouwen.                                                                                                                                
Liefde is een reisgenoot die meetrekt en daarmee jouw betrokkenheid op de 
wereld toonzet.                                                                                                                         
Die je ogen geeft om een vriendschap in stand te houden ook al heeft jouw  
vriend je ijdelheid gekwetst. Het is de reisgenoot die je motiveert in actie te ko-
men tegen onrechtvaardigheid… het is de zachtheid om je partner liefdevol bij 
te staan ook als hij je niet meer kent.                                                                                         
Het is de reisgenoot… die soms naamloos is… soms ook spoorloos, maar die te-
ruggevonden wil worden. Liefde, een geschenk, ons gegeven… 

 
stilte 
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♪ Liefde  Lichaam van zon Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

 
Liefde, liefde, liefde lichaam van zon 
zachtheid van de sterke 

liefde ziel van ontferming 
 
Woord lankmoedig en trouw 
fijner dan fijn goud 
zoet als de zoetste honing 
 
Tienvoud in ons midden 
water uit de rots—vogels uit de hemel 
land ons beloofd 
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen 
 
Woord in ons vlees 
rots van erbarmen 
sterk als de dood ben je 

liefde 
liefde 
 
 
 
Een kind is ons geboren:                                                                                                                                      
 
Wie met liefde is gezegend,  
koestert wie om liefde gaat 
wie haar rechten wil beschermen 
vind in liefde zelf geloof  
wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind 
God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt,  
ware liefde oordeelt niemand,  
maar aanvaard haar als geschenk.  
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Collecte en muzikaal  ♪ 
 

De collecte is natuurlijk bestemd voor onze noodopvang dakloze asielzoekers. 

Ook voor hen hopen we dat het nieuwe jaar voorspoed brengt maar ja, voor de 

stichting lopen de kosten  gewoon door. Hopelijk kunt u opnieuw wat missen en 

een bedrag overmaken nu we niet met het vertrouwde mandje kunnen rond-

gaan.  

 
Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

Vluchtelingen zijn mensen. Ook zij zijn gevoelig voor liefde. Onze ervaring is, dat 
ze heel gevoelig zijn voor aandacht en hartelijkheid, uitingen van liefde.  

Heel vreugdevol en dankbaar ontvingen ze het kerstgeschenkje van N.D.A.,  
of beter van o.a. de goede gevers van de Zwanenhof-vieringen.  

 
Dat neemt niet weg, dat hun liefde ook wel eens  onder druk staat, als ze in hun 
procedure opnieuw teleurgesteld worden. Overigens zijn we blij dat we “onze 

vrienden in de opvang” wat liefde mogen en kunnen geven. Het is voor hen even 
belangrijk, als voor ons.  

 
 Wist u dat ons ANBI-nummer is  RSIN 8137 85 704, 

(voor de belastingaftrek kan dat van belang zijn). 

Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:   
NL23 RABO 0309 429447  t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers  te Borne 
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Voorbede 

♪ Acclamatie:  

O, Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig   

rijk aan liefde, rijk aan trouw,  

bewarend liefde tot het duizenste geslacht 
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 

Laten we bidden Eeuwige 

voor allen 
die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie: 
dat God troost en genezing schenkt aan de zieken, 
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, 
kracht aan hen die de zieken bijstaan, 
 
Bidden wij  
voor inzicht bij de wetenschappers die blijvend naar geneesmiddelen zoeken, 
voor wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij, 
 
en voor het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.  

 
Bidden wij (deze is ingezonden) 
dankbaar zijn we voor de onderzoekers van de Toeslagenaffaire die de moed 
hebben getoond dit te onderzoeken en de mensen hun onschuld hebben terug-
gegeven. Dat de waarde van een goede samenleving vertaald mag worden in een 
menselijke toepassing van onze wetten en regels. 
 
Bidden wij :  
in onze angst en onzekerheid, om vertrouwen, 
in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar, 
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave, 
in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede. 
 
Bidden wij dat de liefde van de eeuwige, met ons meereist en ons bijstaat. Dat 
wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegen-
spoed.  
Leggen wij onze persoonlijke voorbeden bij U neer 
(stilte)  
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Luisteren wij en bidden wij ..  Onze vader 
 
♪ Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 

Onze Vader in de hemel, uw naam geheiligd, uw koninkrijk komend 
uw wil geschiedend, zo moge het zijn op aarde en in de hemel. 
 
Geef ons brood van genade, morgen vandaag nog 
kwijt onze schulden, leer ons vergeven 
Moedig ons aan,  
dat wij voortgaan op de weg van de vrede 
 
Vredeswens   
Wensen wij elkaar die vrede toe,  op de bank, aan de keukentafel  
Reik elkaar de hand of buig met uw handen tegen elkaar, elkaar toe. 
Heer Jezus,  
vervul ons met Uw vrede 
om in die stilte Gods liefde te ervaren 
en een mens van vrede te zijn voor elkaar. 
 
 
Gebed met zegenbede   
Eeuwige bidden wij 
 Waai met uw Geest van liefde door onze levens 
Uw geschenk , in geloof en hoop koesteren 
schenk ons kracht en vernieuw ons denken 
wij vragen uw zegen  
geef ons een lange adem voor de weg die voor ons ligt 
geef ons ogen die kijken met liefde en begrip 
geef ons oren die luisteren en  horen 
geef ons handen die zorgen en dragen 
geef ons woorden die heel maken en blijdschap brengen 
geef ons een hart dat vol is van liefde voor U en onze naaste. 
Hierover vragen wij uw zegen 
In de naam van  de Vader de Zoon en de H. Geest. 
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♪ Om warmte Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Herman Rouw 

 
Om warmte gaan wij een leven, gaan wij over de zee 
vliegen wij langs de hemel - 
Om iemand gaan wij een leven met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen, waar gaat de tocht naartoe? 
Om warmte wil ik zwerven  
en komen naar iemand toe. 
 
Om zachtheid gaan wij een leven, gaan wij onder de nacht 
kruipen wij onder de hemel - 
Om  woorden gaan wij een leven, om lachen en zoenen zacht. 
Mensje, daar in de verte, waar snelt je voetstap heen? 
Waar zachtheid is te vinden,  
daar snellen mijn voeten heen. 
 
Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood, 
wagen de verste verte- 
Om jou, op hoop van zegen, mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven,  
om alles of niets met jou 
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Deze viering werd voorbereid door: 
Marianne Sloot, Els Verhoef 

Voorganger Ina van de Bunt-Koster 
 

xxx 
 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen met 
Het Twents Liturgiekoor   

onder leiding van Bram van der Beek. 
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit 

 
xxx 

 
Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis 

 
xxx  

 
Voor meer informatie en uw reactie op de viering  

kunt u terecht op onze 
website: www.zwanenhofviering.nl. 

De teksten van de viering kunt u vinden onder ’archief’ 
U kunt zich op de website  tevens aanmelden voor de nieuwsbrief waarin we u 

op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen 
 

xxx 
 

U kunt financieel bijdragen aan het  voortbestaan van de   
Zwanenhofvieringen door middel van een  eenmalige  of periodieke betaling  

op  NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering   
o.v.v. Donatie vieringen 

 
xxx 

 

http://www.zwanenhofviering.nl

