Doorgaan om staande te blijven

Viering van woord en gebed in de cyclus

“Maak mij nieuw”
Zwanenhofviering 14 november 2021
- Kapel van GezondheidHuis Zwanenhof -

Inleiding: Maak mij nieuw…
Het lijkt erop dat voor veel mensen het hoogtepunt van de pandemie achter
ons ligt, een nieuw tijdperk ligt voor ons. Vraag is: gaan we terug naar het
oude normaal, van vóór de pandemie? Of zien we kans om van de komende
tijd een andere, nieuwe en betere tijd te maken, waarin daadwerkelijk
stappen worden gemaakt naar een ‘ander normaal’?
Dit kunnen we niet zonder terug te blikken en te wegen wat deze tijd ons
heeft gebracht. Daarnaast vragen we ons ook af hoe we er nu voorstaan.
En ook willen we ons richten naar de toekomst.
Wat hebben we nodig om ‘begeesterd’ stappen te zetten naar morgen en
overmorgen?
Het is aan de politiek om concrete stappen te zetten om voornemens en
goede ideeën te vertalen in beleid, wetten en concrete maatregelen.
Het is aan ons, die zich christen weten, om perspectieven en woorden te
vinden, die de bakens kunnen vormen en houvast kunnen geven om de
ongewisse weg naar de toekomst te plaveien.
Daarin gaat het om verbinding te zoeken, naar en met elkaar, en met de
wereld. En tegelijk: zoeken waar de stem van de Eeuwige doorklinkt, waar
zijn/haar gezicht zichtbaar en aanraakbaar wordt, en waar schaduw van de
Onzienlijke ons in onze zoektocht kan overkomen.
Onder het thema: “Maak mij nieuw” gaan we op weg,
vier staties lang… de toekomst tegemoet.
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Mededelingen

♪ Tijd van leven Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvelmans

Woord van welkom en inleiding op het thema
Welkom in deze viering in de cyclus “Maak mij nieuw”
Vandaag is het thema: “Doorgaan om staande te blijven”
Tja , onverwacht is het op dit moment toch weer stilstand in de hoop op doorgaan. Een teleurstelling dat we nu weer digitaal met elkaar verbonden moeten
zijn in plaats van de geplande viering met de levendigheid van bezoekers en
het TLK weer helemaal zingend aanwezig. Aan de andere kant is er de dankbaarheid dat we via beeld en geluid toch een Zwanenhofviering kunnen beleven.Daarom een warm welkom voor iedereen die deze viering hier of thuis
meebeleeft.
Dat mogen we doen,hier en thuis, in verbondenheid met elkaar voor het aangezicht van de Eeuwige
Genade en vrede moge de Almachtige ons schenken
Hij die ons hier samenroept
tot geloof en liefde
Zij die ons begeleidt op al onze wegen
die in ons midden aanwezig is. Amen
Inleiding
Zoals u van mij gewend bent, geen verhandeling over het thema
maar een verhaal. Voor mij altijd de mooiste vorm van overdracht.
Onderweg
De Hij in deze tekst is met een hoofdletter
Ga nu maar zegt Hij.
En ik trek mijn wandelschoenen aan.
Het lijkt me onbegonnen werk
Mijn hart is te zwaar. Ik ben te boos, te koud, te eenzaam.
Hoeveel teleurstellingen wegen daarin mee ?
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Ik zou de deur achter me wijd open moeten laten, misschien waait de ellende er
dan uit terwijl ik onderweg ben. De deur gaat op slot. Je kunt tegenwoordig
geen deur meer open laten staan. Daar komt narigheid van. Dat wil ik juist buiten de deur houden. Maar dat lukt me niet.
Ga het niet allemaal opnoemen zegt Hij, loop nu maar, zet je ene voet voor de
ander en kijk om je heen. Het pad langs de weilanden is me vertrouwd. Het is
smal, erlangs bloeien de bloemen waar ik van houd, Boterbloem, paardebloem,
duizendblad. Gewoon voor wie ze wil zien.
Nu voel ik de zon op mijn rug, die wordt daar minder strak van. Het water van
de sloot rimpelt in de bocht. Ik kan wel even gaan zitten hier. Bij water kan ik de
tijd vergeten,maar vast niet alles wat de tijd met zich meedraagt. Het water
stroomt, zegt Hij, kijk maar hoe het zich voegt naar de oever, zich door obstakels
niet laat tegenhouden. Zijn weg vindt tussen het riet. Hoe het de steen slijpt.
Joke Flokstra -Meens

♪ Jou gezocht bij dag

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek Antoine Oomen

Jou gezocht bij dag
dacht: in licht woon jij.
Breek de duisternis mmmm, keer je hart tot mij.

Spoorloos ben ik, dood.
Maar niet dood genoeg voor een eigen graf.
Uw jouw hand geroofd toen je even niet keek, niet dacht aan mij.
Keer je hart tot mij.

Plant nieuw hart in mij.
Geef mijn mond een stem, mijn schim een lichaam.
Dood is dood. Doofstom.
Daar weet niemand iets. Doorgestreepte naam.
Keer je hart tot mij
4

Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij
wil ik niemand meer,
lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis,
keer tot woestenij. Keer je hart tot mij

Kieren morgenlicht
scheur de duisternis
Keer mijn hart in mij, mmmm Keer mijn hart in mij

Gebed
Wek in ons de moed
om de nacht in te gaan
met haar zorgen en schaduwen,
om de nacht aan te gaan
en uit te zien naar morgen.
Wek in ons de kracht
om de dag in te gaan
vol taken en plannen,
om de dag aan te gaan
en zin te krijgen in wat komt.
Wek in ons het verlangen
om het leven in te gaan
met haar diepten en haar hoogten,
om het leven aan te gaan
en te weten: U bent daar.

Wek in ons vertrouwen
om onszelf aan te zien
met milde ogen als van U,
om te zien: de liefde, de vriendschap,
de moed, de kracht, het verlangen.
Amen.
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Lezing : Exodus 17:1-7
1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze
hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken.
2
Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze.
Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de
proef?’ 3
Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u
ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 4Mozes riep luid de HEER aan.
‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een
aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je
op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6
Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water
uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van
de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op
de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’

♪ Op mijn levenslange reizen

PP 305

Lezing: 1 Kon 19 : 1-13
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter
dood had gebracht. 2Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:
‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet
hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te
redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok
hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten,
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik
in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en
eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende
kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken
ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam terug,
raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar
voor je.’
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8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb
kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te
brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God
van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als
enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11
‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar
kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit,
die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich
niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER
bevond zich niet in die aardbeving. 12
Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na
het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot
hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’

♪ Als ik omkeer Tekst: Hein Stufkens, muziek: Bernhard Huijbers
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Overweging
November, de maand om stil te staan bij de doden van langer geleden en recent, de maand van inkeer. Waarin de natuur in de wachtstand gaat en we de
winter ingaan. Kale bomen, koude nachten. We voelen ons als mensen ook zo
vaak “Koud één voor één en ongeborgen”. Komt het goed met de natuur, komt
er weer nieuw leven aan bomen en struiken? Komt het goed met ons, nu de
pandemie zulke kloven heeft geslagen in het leven van mensen en in de maatschappij?
Komt het goed met mij, durf ik te leven?
We hadden verwacht, gehoopt, dat we in november de pandemie, tenminste in
Nederland, achter ons konden laten. Maar we zitten er weer midden in, met de
nodige maatregelen. Ik merk om me heen, en ook wel aan mezelf, dat veel
mensen moeite hebben om vol te houden en positief te blijven.
De achterliggende periode heeft ons uitgehold. We zijn moe en gefrustreerd.
Prikkelbaar, korte lontjes in persoonlijke en maatschappelijke ontmoetingen.
Opladen voor werk, bestuurlijke taken, vrijwilligerswerk, het oppakken van de
zo gewenst contacten met anderen, zelfs het vormen van een regering, duurt
langer dan gedacht. Het drukt ons met de neus op de feiten dat we niet opgelucht zomaar ons oude leven weer kunnen oppakken of opnieuw beginnen. We
worden onzeker en kruipen in onze schulp of gaan de barricaden op. Dan kunt
dan je boos worden en opstandig zoals het dorstige volk Israël in de woestijn.
Terug verlangen naar vroeger.
En daarnaast speelt nog ons persoonlijk verlies, verdriet, onzekerheid en eenzaamheid. Er is ineens, of sluipend, winter in je leven gekomen en de tijd staat
stil. Geen perspectief, geen vooruitgang. Je doet de deur op slot of die vàlt in
het slot. ‘s Morgens wakker worden en denken “ Nee, niet weer een nieuwe
dag”. Een dag met de pijn van gemis.
De telefoon gaat, de voordeurbel. “Laat maar, ze willen wat van me, ik ben er
niet”. Het gevoel van verlatenheid en de wens “ Ik wou dat er eens iemand bij
me kwam die echt met belangstelling naar me luistert “.
Blijft er in de cocktail van al die tegenstrijdige gevoelens iets over van vertrouwen? Blijft deze winterstilte in je leven of mag je hopen, bidden, worstelen en
wachten....verwachten ?
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Het overkoepelende thema van deze vieringencyclus “Maak mij nieuw “, is een
dringende oproep, bijna een eis. Maar als ik aan jou of jou of jou of mezelf zou
vragen : “Wil je nieuw worden” .”Ben je nieuw geworden” en vooral ”Durf je
nieuw te worden? “. Wat stellen we ons daarbij voor?
De antwoorden zullen divers zijn, zoals ook in de voorbereidingsgroep toen ik
die vraag stelde
Ik kreeg een nieuw leven toen ik met pensioen ging
Ik hoop dat ik nieuw kan worden na het verlies van mijn dierbare
Ik hoef niet nieuw te worden, mijn leven is goed zo
Op bepaalde punten in mijn houding tegenover mijn medemens zou ik graag
nieuw worden
Antwoorden die betrekking hebben op het persoonlijke leven en hoe je er op
dit moment in staat. Maar de coronaperiode is zo’n moment van collectieve stilstand. Kunnen we de goede dingen uit deze periode behouden ?
Het ervaren van rust en ruimte, meer genieten vande natuur, minder verkeer.
Willen we nieuwe mensen worden?
In het verhaal van Elia zien we hoe hij, na zijn vlucht om het vege lijf te redden,
op krachten komt na brood en water. Basale dingen die door een ander,
een engel, worden aangereikt maar van levensbelang zijn. Hij staat weer en kan
doorgaan met als doel: een nieuw perspectief, een nieuw mens worden.
Maar de weg door de woestijn gaat als in een labyrint. Via kronkelige paden
met omwegen naar het doel. Soms is het vlak bij en dan komt er toch weer een
omweg voor je er bent.
Zo moet het voor vluchtelingen en asielzoekers voelen. Al die bochten in hun
wegen van prikkeldraad, wrakke boten, muren en onmenselijke behandeling op
weg naar een veilig bestaan.
Soms is er geen doorgaan.
Hoe blijven zij staande?
Hoe kunnen zij ooit nieuwe mensen worden?
Elia is aangesterkt maar trekt verder op zoek naar genezing voor zijn woede,
zijn teleurstelling, zijn verdriet. Na 40 dagen en 40 nachten bereikt hij de berg
Horeb, de berg van God. Daar had Mozes als schaapherder bij de brandende
braambos zijn ontmoeting met Jawhe. Daar was het waar het dorstige volk zich
afvroeg: “Is de Heer nu in ons midden of niet? “ Dat was de plaats waar het
levenbrengende water uit de rots stroomde. Een tocht op zoek naar vertrouwen
en zingeving na verlies.
Naar de plek waar je je mag afvragen :” Is God nu in mijn leven of niet ?”
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Na aankomst brengt hij de nacht door in stilte en afwachting.
Stilte kan ongemak geven.
De Benedictijnen kennen 3 treden van stilte.
De eerste is op adem komen.
De tweede trede is de struikeling. Alles wat je normaal gesproken wegduwt
komt naar boven. Want als God hem aanspreekt met de vraag “Elia wat doe je
hier?”, komt alle frustratie en boosheid er uit. Ogenschijnlijk kan een periode
van stilstand, van bevroren zijn, achter ons liggen. De draad van het gewone
leven is weer opgepakt, de tijd van de maatschappij, je werk, de contacten met
anderen. Dat is chronos, de tijd van de klok. Het leven gaat door.
Maar als iemand je vraagt “Hoe is het echt met je, wat doe je hier en nu in je
leven?” dan merk hoe de wond nog geen litteken is geworden.
“Elia wat doe je hier? “ vraagt God
Het doet goed als anderen stil staan bij je verlies of depressie en je bevragen.
Je mag opgaan in je eigen verhaal. Als je je rouw of verliesproces herkent en erkent dan heb je ook meer geduld om te wachten.
Te wachten op dat ene moment, die Godsontmoeting (in wat voor vorm dan
ook ), die je weer in beweging zet
Dat kost tijd. Elia moet de storm, de aardbeving en het vuur doormaken, in al
die dingen was God niet te herkennen. Maar als je door dat ongemak heen
gaat, kun je onverwacht de derde trede ervaren:
innerlijke stilte en harmonie.
Het is het gefluister van een zachte bries die heelt en je weer nieuw maakt. Pas
dan kun je je overgeven aan God,
Dat is niet de tijd van de klok maar kairos, dat moment van de verbinding met
jezelf en het Onnoembare, waardoor je weer in beweging komt “Licht dat ons
aanstoot in de morgen …..”
Niet af te dwingen, wel mogen ervaren als water uit de rots of een zachte
bries… Een moment van genezing, een streling die je ziel tot rust brengt en je
een nieuw mens maakt.
En daarna weer die vraag aan Elia en aan ons. “ Wat doe jij hier?”
Na het moment van heling mogen we doorgaan met ons leven om staande te
blijven.
We zijn ontmaskerd en gevonden en mogen ons zelf opnieuw verstaan.
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♪ Instrumentaal: ‘Sicilienne’ J. S. Bach
Fluit Marion Rohaan, Gitaar Vincent Kuipers

Collecte - Collecteproject Noodopvang Dakloze Azielzoekers
Heel diep leeft ook bij de vluchteling –misschien wel de reden van zijn vluchtom “Zin aan het leven te willen geven”. Veel vitaliteit wordt er opgebracht om
de sprong te maken. Wat komen ze niet allemaal tegen op die weg?
Ad Wijlhuizen bad voor hen met onderstaand gebed, zo passend bij het thema
van deze viering.
Dat jij, die gegaan bent, toen op een dag, zomaar,
omdat het niet anders meer kon.
-God weet hoe het was- dat jij mensenkind,
gegaan langs moeizame wegen, met velen door duistere nachten,
aangespoeld aan onze grenzen, dat jij, nu je hier bent,
ja dat jij ogen mag ontmoeten, die jou zien,
handen, die jou omarmen,
harten, die jou verstaan en je stiltes verdragen.
Dat jij, zo overgeleverd aan mij en anderen iets mag ervaren
van de Vriendelijke, Erbarmende en Levenschenkende.
Want weet je, de toekomst is ook van jou.
Deze aarde, deze lucht ze komt je toe, je bent zo nodig.
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen,
in de naam van de liefde, in Jezus’ naam. Amen
In september mochten we voor hen € 625,- ontvangen .
Opbrengst van de oktobercollecte tijdens de viering was € 300,25.
Opbrengst via de bank in oktober € 432,50
Dus totale opbrengst in oktober € 732,75.
Kan niet mooier! Veel dank aan al die lieve gevers, die hiermee te kennen geven, dat ze de nood aanvoelen.
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:NL23 RABO 0309 429447
t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne
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Tijdens de collecte: ♪ Delf mijn gezicht op
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers

Wie mij ontmaskert, zal mij vinden,
ik heb gezichten, meer dan twee
Ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi
Refrein II:

Refrein I: 1. Koor 2. Allen
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi
Refrein II
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Voorbeden met ♪ acclamatie: Maak mij nieuw en zegen ons
Tekst en muziek: Gert van de Bunt; bewerking: Bram van der Beek

Eeuwige, U die ons omgeeft van achteren en van voren,
onze tijden in uw hand houdt, ja, heel deze wereldtijd.
Wij bidden voor onze wereld:
Voor de mensen die beleidsmatig uitvoering gaan geven aan het klimaatakkoord, voor onszelf die in beweging moeten komen om zo te leven dat het leven
op aarde er beter van wordt voor ons, onze kinderen, kleinkinderen en allen die
nog geboren worden.
Wij bidden voor de vele vluchtelingen die zoeken naar gerechtigheid, naar een
plek om menswaardig te leven. Dat deze medemensen, gedwongen tot stilstand, blijven hopen op landen die in beweging komen en hun grenzen, huizen
en harten open stellen. Dat wij dat doen waar wij dat kunnen.
Laten wij bidden:
Maak mij nieuw en zegen ons, maak mij nieuw en zegen ons.
Wij bidden voor ons eigen land:
Voor de mensen die lijden aan de maatregelen rondom COVID en de mensen
die baat hebben bij deze maatregelen. Dat wij allen in beweging komen en verbinding blijven zoeken met elkaar.
Wij bidden voor de mensen die lijden aan de toeslagenaffaire of aan de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Dat wij stilstaan bij hun situatie en hen
steunen in hun strijd, dat zij moed houden om door te gaan.
Laten wij bidden:
Maak mij nieuw en zegen ons, maak mij nieuw en zegen ons.
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Wij bidden voor elkaar:
Dat onze zorgen en angsten onderdak vinden in elkaars liefde, dat wie bang zijn
voor wat komt, de weg niet alleen gaan.
Laten we stilstaan bij de voorbeden uit ons midden:
Wij bidden voor Sepp en alle nieuwgeborenen, voor hun ouders, grootouders en
andere betrokkenen. Dat zij samen het verhaal gaande houden.
Wij bidden voor het zorgpersoneel dat zij gaande blijven.
Bidden wij voor mensen die door wat hen is overkomen niet mee kunnen in de
stroom van het dagelijkse leven:
-mensen die rouwen door een verlies
-mensen die overbelast zijn door wat er voor hen wordt gevraagd
-mensen die zich niet vrij voelen hun keuze te maken vanuit hun hart
-mensen die door ziekte of ongemak niet kunnen leven zoals ze graag hadden
gewild
Dat zij, en wij allen, door stil te staan en blijken van liefde te ontvangen, innerlijke
ruimte ervaren, op krachten komen, opstaan en verder gaan.
Dat uw naam zichtbaar worde in ons en wij weten dat kome wat komt
de toekomst van U is.
Laten wij bidden: Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons…..

♪ Onze Vader verborgen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede:
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade.
Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is,
Waar mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart
Breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad
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We zijn aan het eind van deze viering.
Het scherm kan uit, de deur van de Zwanenhof gaat straks weer achter ons dicht.
Dank aan allen die meewerkten aan deze dienst in wat voor vorm ook.
We zijn en gaan elders, anders,
toch hoop ik dat we ons met elkaar verbonden weten.
Met een zegen voor elkaar mogen we dat uitdrukken, in de hoop in de komende
tijden elkaar weer van aangezicht tot aangezicht te mogen ontmoeten.
Thuis en hier willen we met onze handen geopend een zegen vragen bij God
voor elkaar in liefde en verbondenheid
Vredeswens en Zegen
In ons komen, in ons gaan
De vrede van God
In ons leven, in ons geloven
De liefde van God
Aan ons eind en nieuw begin
De barmhartigheid van God
Om ons te ontvangen en thuis te brengen
In de naam van de Vader
De Zoon en de Heilige Geest Amen
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♪ Het water zal stenen breken Tekst: Michelle Najlis, muziek: Tom Löwenthal
Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld,
ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken,
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht.
Wanneer je handen ver van je zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent,
wanneer je niets meer waarneemt dan dode buitenkanten.
Ga dan als de zalm tegen de stroom in met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.
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Deze viering werd voorbereid door:
Elly Roelink, Toos van den Einde, Gerard van Os en Akke Fokje Stienstra
Voorganger: Pauline Kramer
xxx

U hoort liederen opgenomen tijdens voorgaande repetities
van Het Twents Liturgiekoor onder leiding van Bram van der Beek

xxx

Jos Beunders, piano; Marion Rohaan, dwarsfluit; Vincent Kuipers, gitaar
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
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