Verslag project Zwanenhof Viering 2014
In de kapel van Zwanenhof (Zenderen) verzorgden de paters Redemptoristen
jarenlang vieringen voor mensen uit de omgeving. Het Twents Liturgiekoor (ongeveer
dertig mensen) verzorgde de zang.
Na het vertrek van de Redemptoristen naar Wittem wilde een groep mensen van
koor en bezoekers doorgaan met het verzorgen van een maandelijkse liturgische
bijeenkomst. Hieruit is een kerngroep van zes personen ontstaan die twee keer per
jaar een thematische lijn uitzet en de vieringen mee voorbereidt. Ongeveer zes
theologisch geschoolde professionals van zowel katholieke als protestantse huize
zijn om de beurt gastvoorganger. De vieringen hebben afwisselend het karakter van
eucharistieviering, meditatieve dienst of woorddienst. De bezoekers komen
voornamelijk uit omliggende parochies, maar tegenwoordig ook vanuit protestantse
hoek.
De gemeenschap beperkt zich tot het verzorgen van liturgie. Er is eigenlijk tot nu toe
geen sprake van pastoraat of diaconie. Verdieping wel, maar alleen voor
(mede)voorbereiders van de diensten. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor
de financiën. Het koor betaalde tot nu toe zichzelf en hun dirigent. Langzamerhand is
de vraag om een bijdrage van alle aanwezigen ontstaan. Hiermee is ook de vraag
naar de toekomst meer in beeld gekomen: Wat willen we, hoe moet het verder?
De stichting legt een groot projectplan voor aan OKG. Dit bevat onderzoek, enquêtes
en conferenties. Gesprekken worden voorzien voor koorleden, bezoekers en
voorgangers. Men wil de wensen van jongere bezoekers duidelijk in beeld krijgen.
Enkele bestuursleden bespreken dit plan met een adviseur van OKG, Anne-Francine
van Gogh. Zij spitst het gesprek toe op wat allereerst het belang voor de Zwanenhofvieringen zélf is. In plaats van de vraag naar jongeren, komt de vraag naar wat de
directe zorg is van de mensen die er nu wél komen: Weten jullie wat de bezoekers
van nu beweegt om te komen, wat zij er vinden of wat zij er missen? Is er contact
tussen koorleden, bezoekers en voorgangers (anders dan samen koffiedrinken na de
vieringen)? Is er behoefte aan pastoraat, een gespreksgroep of …? Hoe zien de
gastvoorgangers hun rol in deze? Hebben jullie zelf expertise in jullie midden?
Met een verwijzing naar opmerkingen uit het bestuur van de OKG concentreren we
ons in het verdere gesprek op punt 4 uit het projectvoorstel: de verschillende
groepen binnen de Zwanenhofvieringen met elkaar in contact brengen. Dus niet al
die mensen apart benaderen, maar een ontmoeting organiseren waarin vooral de
drie punten aan de orde komen: wat brengt je hier, wat vind je, wat mis je c.q.
verwacht je?
Er blijken binnen het koor alleen al mensen te zijn die dit soort zaken heel goed
kunnen aanpakken (pastoraal werkenden, agogisch of pedagogisch geschoolden).
Het projectplan is hiermee niet van tafel, maar er is een toespitsing, waaruit later
wellicht kan blijken wat de vervolgstappen zijn.

Met deze korte interventie wordt dit project afgesloten. De gemeenschap gaat zich
bezinnen op beleid voor de toekomst en blijkens hun website is begin 2015 een
nieuwe bestuursstructuur hiervan het eerste resultaat.
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