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De Zwaan   -  Wie wij zijn, wat wij doen 
 
Inleiding 
 
Stichting de Zwaan werd in maart 1999 opgericht op initiatief van de diaconie van de 
Hervormde en Gereformeerde ‘Samen-op-weg’- Gemeente in Alkmaar, de diaconie van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente en onder auspiciën van de Raad van Kerken in Alkmaar.  
 
De statuten vermelden een tweeledige doelstelling:  
● een inloophuis realiseren in het centrum van Alkmaar, een vrijplaats van ontmoeting voor 

mensen binnen en buiten de lokale kerken 
● een programma aan te bieden rondom levensoriëntatie en zingevingsvragen, zowel 

binnen als buiten de bestaande kerkelijke tradities. 
 
Hiervoor werkten wij in de afgelopen jaren succesvol samen met onder meer:  
● de Lutherse kerk en diaconie in Alkmaar; onze centrale werklocatie 
● lokale kerken in Alkmaar verenigd in de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
● het interkerkelijk Sociaal beraad Alkmaar (ISBA) 
● het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA)  
● de maandelijkse Laatdiensten in de Lutherse kerk in Alkmaar 
● de Initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.  

 
 

 
  De Zwaan had in 2018: 
 

● een inloophuis met ca. 20 vrijwilligers en gemiddeld 15 
gasten per ochtend; 2000 jaarlijks 

● een breed programma, met voldoende belangstelling van 
meer dan 300 deelnemers 

● het Steunpunt voor Verlies en Rouw met ruim 20 
deelnemers 

● een gratis spreekuur voor levensvragen. 
 
 
 
 
Zo heeft De Zwaan zich ontwikkeld tot een oecumenisch centrum 
voor aandacht, inspiratie en bezinning, in het hart van Alkmaar. 
Dit verhaal zit boordevol ideeën voor verdere ontwikkeling. 
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1. Verbindend en verdiepend aanwezig-zijn 
 

 

 
Enkele jaren geleden verschenen er 
prachtige foto’s in de media van 
onze planeet Aarde.  
 
Vanuit de ruimte werd ons voor het 
eerst in de geschiedenis van de 
mensheid een compleet beeld 
gegund van Moeder Aarde, woon- 
en verblijfplaats van mens en dier in 
hun bonte verscheidenheid en 
veelkleurigheid.  
Onze wereld is niet langer een losse 
verzameling landen en continenten. 

Onze wereld is een gemeenschappelijk huis geworden. Alle bewoners hebben hier recht op 
een eigen veilige plaats. Iedere bewoner is daarnaast verantwoordelijk voor het welzijn van al 
zijn of haar ‘huisgenoten’. Dit nieuwe verbindende perspectief wordt bovendien nog eens 
versterkt door de geweldige ontwikkeling op het gebied van internet en dataverkeer tot in alle 
uithoeken van onze wereld.  Vanuit deze nieuwe positie kijken we hoe duurzaam dit geheel is. 
Dit levert tal van motieven tot wereldwijde acties voor behoud van ons milieu en de strijd tegen 
armoede en eenzaamheid.  
 
Meer dan ooit vraagt deze tijd daarom van ons: als bewoners van een gemeenschappelijk huis 
verbindend aanwezig zijn. Zowel in mondiaal-perspectief, als in onze westerse samenleving 
en in onze lokale gemeenschap. Dus ook in ons inloophuis en ons centrum voor aandacht en 
zingeving; bezinning en bewustwording De Zwaan aan de Oudegracht in Alkmaar. 
Bouwstenen van ons huis zijn: gastvrijheid, bewustwording, veiligheid, vertrouwen en zorg 
voor alle bewoners en bezoekers.  Onderlinge dialoog, compassie en presentie vormen a.h.w. 
het cement, het voegwerk, dat de bouwstenen bijeen en op hun plaats houdt.  

 
Kenmerkend voor ons huis is de verscheidenheid van zijn bewoners. Dat vraagt respect en 
begrip voor alles en iedereen die anders denkt en leeft dan ikzelf. Leven met verschillen is de 
grote uitdaging in ons huis. Diversiteit is geen obstakel, maar een hartelijke uitnodiging om 
elkaar te verrijken met juist datgene wat waardevol en kwetsbaar is.  
 
Tenslotte beseffen deelnemers en bezoekers dat De Zwaan aan de Oudegracht 185 in 
Alkmaar niet ons bezit is, waar we vrijelijk over kunnen beschikken.  Het is een gave, waar we 
samen dankbaar gebruik van mogen maken, om de zin en kwaliteit van ons bestaan te 
realiseren. En de manier waarop wij - dankbaar en betrokken- met elkaar omgaan, wil ook 
laten zien welke waarde en betekenis wij hechten aan de Bron en de Oorsprong van ons 
bestaan.  
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2. Doelstellingen: dienen en delen, leren en vieren 
 
Stichting De Zwaan heeft tot doel zonder winstoogmerk aan belangstellenden een warm 
welkom, een goed gesprek, hulp en aandacht en oriëntatie aan te bieden op het gebied van 
levensbeschouwing en zingeving. De Zwaan wil een veilig huis zijn, waar iedereen zich 
geborgen mag weten. Zij beschouwt dit als een vorm van diaconale en spirituele begeleiding 
vanuit een christelijke oriëntatie en inspiratie.  
Bestuur en medewerkers voelen zich één en verbonden met de aarde en allen die haar 
bewonen en willen daardoor ‘van binnenuit’ zorg dragen voor ‘ons gemeenschappelijk huis en 
onze medebewoners’, met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zij beoogt een 
categoriale wijze van dienen en delen, van leren en vieren. Zij levert vanuit haar christelijke 
inspiratie een duidelijke maatschappelijke en sociale bijdrage aan bezoekers en deelnemers 
van de Zwaan. Zo wil zij verbindend present zijn in het centrum van Alkmaar en voor de wijde 
omgeving. 
 
Concreet tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door: 

● het in stand houden van een Inloophuis, een aandachtscentrum ten behoeve van 
diaconale en pastorale activiteiten Dit vindt plaats onder leiding van een 
beroepskracht, die coördinerend, begeleidend, toerustend en representerend 
aanwezig is en -waar nodig- uitvoerend werkzaam 

● het organiseren van samenkomsten en activiteiten rondom zin- en betekenisgeving 
t.b.v. persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, verbinding en dialoog. Dit vindt plaats 
onder leiding van een beroepskracht, die coördinerend, begeleidend, toerustend en 
representerend aanwezig is en -waar nodig- uitvoerend werkzaam. 

● samenwerking met het werk van het ISBA (noodfonds) en met de maandelijkse 
Laatdiensten verder op te bouwen 

● het steunpunt voor verlies en rouw en een (vrij toegankelijk) periodiek spreekuur voor 
levensvragen in haar aanbod te hebben  

● betrokkenheid te tonen en initiatieven te ontwikkelen t.a.v. lokale activiteiten in de 
stad Alkmaar op het terrein van compassie en onderlinge verbondenheid van haar 
bewoners 

● het op vruchtbare wijze contacten te onderhouden met personen en instellingen met 
verschillende culturele, religieuze en/of levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
achtergronden, leeftijden en levensstijlen. 
 

 
3. Bestuur en organisatie van de Zwaan 
 
Het bestuur van De Zwaan bestaat momenteel uit vier vrijwilligers. Het kent een voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris en een lid. Het bestuur heeft een tweetal gekwalificeerde 
beroepskrachten voor 6 uur per week in dienst: een coördinator voor het inloophuis en een 
coördinator voor het programma. Beiden zijn bij de maandelijkse bestuursvergadering 
aanwezig. 
Onze werkplek is gevestigd op de Oudegracht 185 in Alkmaar, ‘t Swaenennest’ naast de 
Lutherse kerk. Het gebouw omvat meerdere vertrekken, die ons ter verhuur worden 
aangeboden door de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Daarnaast vinden diverse activiteiten 
op andere locaties plaats. 
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3.1 Beleidsvoornemens, een stip aan de horizon van 2023:  
 
● werkt De Zwaan vanuit een verstevigde 

financiële en personele basis  
● heeft De Zwaan een bestuurslid met als 

hoofdtaak PR-beleid, die een uitnodigend beleid 
heeft opgesteld en publiciteit op dit gebied ten 
uitvoer brengt met de website, nieuwsbrief, 
krant, posters, flyers etc. 

● heeft zij een helder privacybeleid t.a.v. 
vrijwilligers en bezoekers 

● kent en hanteert zij een duidelijk 
personeelsbeleid waarin o.a. beschreven wordt: 
de praktijk van functioneringsgesprekken, 
goede werkplek en arbeidsomstandigheden, 
hoe om te gaan met overuren 

● is in ons gemeenschappelijk huis met de 
Lutherse gemeente en de Laatdiensten mogelijk een pioniersplek vanuit de 
protestantse kerk op onze locatie gerealiseerd. 

            Ook het idee van een stadsklooster kan hiervan deel uitmaken. 
            Een pioniersplek beoogt: vernieuwende vormen voor rand- en buitenkerkelijke mensen: 

afstemming op de context; werken vanuit gedeeld geloof; duurzame 
gemeenschapsvorming. 
 

3.2 Financiën 
 
Naast de financiële steun uit de lokale kerken is een toenemend beroep nodig op bijzondere 
fondsen. Daartoe worden er specifieke project-omschrijvingen geformuleerd en de daarbij 
benodigde financiën begroot. Het vinden van aanvullende structurele financiering is dan ook 
een belangrijk aandachtspunt. 
 
Financiële beleidsvoornemens: 
 

● er wordt naar gestreefd om het aandeel van de aangezochte fondsen te vergroten, 
zodat er op lange termijn gerekend kan worden op een structurele geldstroom 

● het uitbreiden van particuliere giften en andere bronnen van inkomsten, zoals lokale 
ondernemers 

● stimuleren van particuliere giften: Stichting De Zwaan is aangewezen als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de instelling zijn belastingtechnisch 
aftrekbaar 

● het contact met de lokale diaconieën en caritasgroepen in de regio krijgt meer zorg en 
aandacht, zowel t.b.v. van de bekendheid met en betrokkenheid bij het inloophuis als 
voor versterking van de financiële positie van de Zwaan in het geheel. 
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4. Inloophuis  
 
4.1 Doelgroep 
 

            Onze gasten kun je omschrijven als gezelschapszoekers en gezelschapsbrengers. De 
achtergronden van onze gasten zijn zeer divers, in zowel religieus, cultureel als sociaal 
opzicht. Soms is er sprake van een bijzondere problematiek of een combinatie: psychische 
problematiek, verslaving, dakloosheid, armoede, eenzaamheid. 
 
4.2 Missie en taak van de vrijwilligers 
 

      De vrijwilligers van Inloophuis De Zwaan zijn - waar mogelijk -  aanwezig vanuit een 
niet-oordelende houding. De presentie-benadering van Andries Baart  proberen we in praktijk 1

te brengen. Dat inspireert ons om onze gasten en elkaar een luisterend oor te bieden, met 
warmte en aandacht en een kop koffie/thee.  We willen een plek zijn waar het goed is om te 
zijn. Door elkaar met regelmaat te ontmoeten, voelen we ons verbonden met elkaar. Zo 
vormen we een bijzondere gemeenschap met elkaar. 

 
      Het inloophuis is mogelijk door de inzet van ongeveer 20 vrijwilligers, aangestuurd en begeleid 

door de beroepskracht. Er is een aantal vrijwilligersbijeenkomsten per jaar waarin de informele 
ontmoeting en uitwisseling belangrijk zijn. Ook worden er informatieve en thematische 
bijeenkomsten gehouden. 

 
4.3 Activiteiten en werkzaamheden 

 
            Het inloophuis aan de Oudegracht 185 is vier ochtenden in de week open. Dinsdag tot en met 

vrijdag, van 10.30 uur tot 12.30 uur, in de huiselijke omgeving van ‘t Swaenennest is er koffie 
en gesprek. 

            Op woensdag is er aanvullend een broodvoorziening voor alle bezoekers. Dit brood wordt 
beschikbaar gesteld door de lokale bakker om de hoek. 

 
      Daarnaast hebben we het volgende aanbod: 

● Chaja: een spreekuur (eens per 2 weken) voor levensvragen in een persoonlijk 
gesprek. Op aanvraag bij de gekwalificeerde vrijwilliger 

● Steunpunt Verlies en Rouw: een maandelijkse lotgenotenbijeenkomst met informele 
ontmoeting en thematische activiteiten 

● Meditatief moment: in de aangrenzende Lutherse kerkzaal, om stilte te vinden te 
midden van alle rumoer, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar muziek of een 
tekst 

● het ISBA (interkerkelijk noodfonds), dat iedere woensdagochtend spreekuur houdt 
tijdens de inloopochtend van De Zwaan. 

 
 
 
 
 
 

1 http://www.andriesbaart.nl/cv-andries-baart/cv/ 
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Voor het Inloophuis is een inbedding in een breder netwerk belangrijk. We hechten grote 
waarde aan een goede samenwerking met diverse lokale organisaties en instellingen:  

● collega’s van Aanloophuis De Steiger en de inloop van de Brijder/Reakt 
● nachtopvang in Alkmaar 
● bewindvoerders van bezoekers 
● de presentiewerker van Reakt, van de gemeente Alkmaar; actief op o.a. het Bolwerk en 

andere hangplekken  2

● Platform Zorg en Welzijn; waarin diverse vrijwilligersorganisaties zijn vertegenwoordigd 
om met elkaar af te stemmen en samen te werken aan gezamenlijke thema’s zoals 
armoede 

● de lokale kerken binnen de Alkmaarse Raad van Kerken 
● de gebiedsconsulent van de gemeente Alkmaar, wijkagenten en anderen 
● de voedselbank 
● het landelijk netwerk van inloophuizen, het DAK.  3

 
4.4 Beleidsvoornemens voor het inloophuis, een stip aan de horizon  

 
            We willen de komende jaren werken aan de volgende plannen: 

● voldoende vrijwilligers werven en toerusten voor het uitvoeren van het werk in het 
Inloophuis 

● eens per week een eenvoudige lunch aanbieden aan onze gasten 
● een aanbod doen aan de bezoekers om tijdens de dagelijkse inloop meer actief 

aanwezig te zijn met hoofd, hart en handen 
● een informatiepunt aanbieden waarbij we bezoekers kunnen doorverwijzen naar 

en/of in contact brengen met de juiste organisaties en hulpverleners 
● het Inloophuis bereikbaar maken voor nieuwe bezoekers 
● mogelijkheden onderzoeken om te komen tot groeiende samenwerking met en 

afstemming op het werk van de Steiger in Alkmaar. 
 
 

  

2 
https://www.reakt.nl/documents/2366747/2370542/Rapport+Evaluatie+Present+in+Alkmaar.pdf/23bfc800-d6bb-c2fa-bd1
0-7036a415c990 
3 http://netwerkdak.nl 
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5. Programma 
 
5.1. Inleiding 
 
De Zwaan organiseert cursussen, lezingen, meditatie- en gespreksbijeenkomsten voor 
overwegend mensen aan de rand van de kerken en daarbuiten, die op zoek zijn naar een 
geestelijk thuis, verdieping, inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting met gelijkgestemden inzake 
levens- en bezinningsvragen.  
De Zwaan heeft daarmee haar eigen positie tussen enerzijds de kerken en anderzijds talrijke 
algemene centra voor bewustzijn.  

 
5.2. Het aanbod beoogt: 
 

● de deelnemers (hernieuwd) te laten kennisnemen van waardevolle elementen uit de 
joodse en christelijke traditie en verwante visies, met name inzake 
barmhartigheid/compassie, gerechtigheid en heelheid van de schepping  

● dialoog en verbinding te bevorderen tussen mensen met verschillende culturele, 
religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden met als doel begrip en compassie 
voor elkaar en wederzijdse verrijking 

● de beleving van eenheid en verbondenheid met de aarde en allen die haar bewonen te 
bevorderen. Deze wekt het verlangen ‘van binnenuit’ begrip, liefde en compassie te 
ervaren en/of ontwikkelen voor ‘ons gemeenschappelijk thuis en onze medebewoners’ 
als basis voor een ecologisch verantwoorde ethiek en levensstijl 

● de deelnemers te informeren over en betrekken bij thema’s als compassie en moeder 
aarde met als doel dat zij zich actief verbinden met en inzetten voor de zorg voor onze 
planeet en allen die hem bevolken 

● bij te dragen aan gemeenschapsvorming en verbinding tussen de deelnemers onderling 
● de koppeling tussen spiritualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s, d.w.z. een 

goede en gezonde balans tussen hoofd, hart en handen door relevante thema’s vanuit 
verschillende invalshoeken te belichten: cognitief, creatief, meditatief, beschouwend en 
handelend. 
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5.3. Beleidsvoornemens programma 2019-2023: 

 
● De Zwaan onderzoekt welke kansen er zijn voor doorlopende activiteiten die inhoudelijk 

en relationeel meer verdieping en verbinding brengen dan met een eenmalige activiteit, 
zoals een lezing of workshop, of een korte cursus mogelijk is 

● De Zwaan denkt hierbij voorlopig aan (b.v. maandelijkse) maaltijden (of eventueel 
andere bijeenkomsten) waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over thema’s 
die hen allen raken, levensvragen in de brede zin van het woord 

● zij wil graag meer aandacht besteden aan het thema gerechtigheid. Zij bezint zich op 
hoe dat zou kunnen, mogelijk in overleg met collega-instellingen 

● zij wil onderwerpen vaker vanuit een creatieve of cognitieve invalshoek benaderen 
● zij wil graag meer jonge mensen bereiken en streeft er dan ook naar om de 

programmacommissie, die het activiteitenaanbod ontwikkelt, uit te breiden met 
jongeren, bij voorkeur met kennis van sociale media en/of PR. 

● zij onderzoekt en experimenteert met nieuwe vormen van verbindend-aanwezig zijn van 
mensen binnen en buiten de kerkelijke organisaties; gemeenschappen met gedeelde 
interesse, initiatieven en/of vaardigheden. 
 

 
5.4. Ontwikkeling van het programma en keuzes 
 
De coördinator voor het cursus- en bezinningsprogramma stelt jaarlijks het cursusprogramma 
samen met een bestuurslid, tevens lid van de programmacommissie. Publiciteit gebeurt via de 
maandelijkse nieuwsbrief en onze website. Ook flyers en de lokale pers brengen het 
programma bij belangstellenden.  
Jaarlijks vindt in de bestuursvergadering een evaluatie van de programma-activiteiten plaats.  
 

De Zwaan vindt het belangrijk om activiteiten aan te bieden die de deelnemers de gelegenheid 
bieden om zich langduriger te verbinden met een bepaald onderwerp én met elkaar. Deze 
activiteiten voorzien in de schaarse, maar o zo waardevolle inhoudelijke en relationele 
verdieping die velen node missen in onze maatschappij, waarin informatie en contacten vaak 
heel vluchtig zijn. Het feit dat mensen steeds minder verbinding ervaren bij de kerken en 
religies, maatschappelijke organisaties, families en buurten, speelt hierbij natuurlijk ook een 
rol.  
In de afgelopen jaren heeft zich in het programma de ontwikkeling afgetekend dat er globaal 
vier soorten activiteiten kunnen worden onderscheiden: meditatie en contemplatie; 
verbindende communicatie; interreligieuze dialoog; compassie. Wisselende jaarthema’s en 
oecumenische bijeenkomsten completeren het programma. 
 
5.4.1. Meditatie en contemplatie 
 
Al meer dan vijftien jaar biedt De Zwaan maandelijks een zenmeditatiebijeenkomst aan. Deze 
heeft de volgende karakteristieken: De zenmeditatie wordt aangeboden in en vanuit een 
christelijke context. Er wordt relatief lang gemediteerd, zowel zittend als lopend. 
De groep kent veel deelnemers die al vanaf het begin meedoen, al komen er ieder jaar 
gelukkig ook weer enkele nieuwe deelnemers bij om het onvermijdelijke natuurlijke verloop te 
compenseren.  
De Zwaan biedt ook al meer dan tien jaar schrijfmeditatiebijeenkomsten aan. Ook deze 
trekken veel belangstellenden, die soms van heinde en ver komen. 
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5.4.2. Verbindende communicatie 
 
Sinds enkele jaren biedt De Zwaan tweedaagse trainingen verbindende communicatie aan. De 
achtergrond is dat veel mensen, en zeker ook onze doelgroep, bereid zijn om conflicten e.d. 
op vreedzame wijze op te lossen, maar vaak de vaardigheden daartoe missen.  
Het communicatiemodel van Marshall Rosenberg geeft heel concrete handvatten op dit punt. 
En hoewel het model op zich eenvoudig is, vergt de toepassing in het dagelijks leven oefening.  
Daarom is De Zwaan ook begonnen met het aanbieden van oefencirkels verbindende 
communicatie voor mensen die de basistraining hebben gevolgd, vooralsnog één ochtend per 
maand. Met dit aanbod op het vlak van verbindende communicatie wil De Zwaan een bijdrage 
leveren aan meer wederzijds begrip, compassie en harmonie in relaties tussen partners, 
familieleden, collega’s enzovoort. 
 

5.4.3. Dialoog over levensbeschouwing en religie 
 
Bij De Zwaan staat openheid en dialoog, ook tussen mensen met verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke oriëntatie, hoog in het vaandel. Een bijzondere vorm van verbindende 
communicatie.  
Na de moord op Theo van Gogh is in Alkmaar het ILPA (interreligieus en levensbeschouwelijk 
platform Alkmaar) opgericht.  Ook was er een drieboekengroep (3BG naar de drie heilige 
boeken van joden, christenen en moslims) die allerlei thema’s uit de religies bestudeerden. 
Een aantal van hen vormt het bestuur van het ILPA. Om deze thema’s aan een breder publiek 
te kunnen presenteren heeft deze drieboekengroep onderdak gevonden bij het programma 
van De Zwaan. Daartoe is de groep aangevuld met humanisten en boeddhisten, vandaar de 
nieuwe benaming 3BG+.  
Eind september 2018 was de eerste activiteit van deze groep: een dialoogmiddag in de 
Marokkaanse moskee in Alkmaar. Een aantal leden van de 3BG+ (jood, predikant, imam, 
hindoe, boeddhist en humanist) hield een inleiding over het onderwerp compassie en 
vervolgens was er in kleine groepen gelegenheid om persoonlijke ervaringen, dromen en 
stappen op dit vlak uit te wisselen. De opkomst en het enthousiasme waren groot en er kwam 
op 16 maart 2019 een vervolg. Een plan kan zijn naast dit soort formele ontmoetingen ook 
meer informele gelegenheden, zoals maaltijden, te faciliteren om elkaar nader te leren kennen, 
ook mooi als afsluiting van een dialoogmiddag. 

 
5.4.4. Compassie 
  
Sinds de zomer van 2016 heeft De Zwaan zich verbonden met het thema compassie. In het 
seizoen 2016-2017 was compassie het jaarthema van de Zwaan; er is middels uiteenlopende 
activiteiten aandacht gevraagd voor dit zo wezenlijke onderwerp.  

 
Dit begon met een lezing over compassie, het Charter for Compassion en zgn. 
‘compassionate communities’ in november 2016.  4

Uit die interactieve lezing is de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie voortgekomen die 
zich ten doel stelt dat Alkmaarders met (meer) compassie samenleven en werken. De Zwaan 
participeert heel actief in deze initiatiefgroep en heeft hierdoor haar netwerk met organisaties 
die ook gericht zijn op het bevorderen van meer verbinding en wederzijds begrip en compassie 
in Alkmaar, uitgebreid en verstevigd.  
 
 

4 (http://www.handvestvoorcompassie.nl) 
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In het seizoen 2017-2018 hebben een bestuurslid en de programmacoördinator de activiteit 
lees-, onderzoeks- en oefengroep compassie ontwikkeld en begeleid en het is de opzet deze 
in het voorjaar van 2019 opnieuw aan te bieden.  
Het ligt in de bedoeling vanuit De Zwaan ook een regiokring vanuit de Beweging van 
Barmhartigheid te starten. Een verschil met andere activiteiten op dit vlak is dat de deelnemers 
zich voor langere tijd met elkaar verbinden. 
 
5.4.5. Wisselende jaarthema’s 
 

Sinds 2016 kiest De Zwaan samen met de oecumenische Laatdiensten een jaar- of eigenlijk 
seizoenthema. Afgelopen jaren waren dat De zeven werken van barmhartigheid/compassie 
(2016-2017) en Dromen en visioenen (2017-2018). 
 
Dit seizoen (2018-2019) staat het thema Moeder aarde centraal. Er worden activiteiten 
aangeboden die tot doel hebben de beleving van eenheid en verbondenheid met de aarde en 
allen die haar bewonen, te bevorderen en daarmee het verlangen ‘van binnenuit’ begrip, liefde 
en compassie te ontwikkelen en zorg te dragen voor ‘ons gemeenschappelijk thuis en onze 
medebewoners’ als basis voor een ecologische ethiek en levensstijl.  
 

De Zwaan heeft zich enkele jaren geleden actief verbonden met het thema compassie. Dit was 
in eerste instantie gericht op onze medemensen en onszelf.  
 

 

Met ‘Moeder aarde´ als invalshoek maken we 
de cirkel van mededogen nog groter totdat die 
heel onze planeet en allen die hem bewonen, 
omvat. 
 
De Zwaan wil zich blijvend inzetten voor de 
zorg voor ons gemeenschappelijk huis en onze 
medebewoners, zoals paus Franciscus het zo 
treffend heeft uitgedrukt in Laudato Si.  
 

5.4.6. Jaarlijkse oecumenische bijeenkomst in de veertigdagentijd 
 

      Sinds 2016 biedt De Zwaan een activiteit in de veertigdagentijd aan samen met de PGA 
(Protestantse gemeente Alkmaar), de Laatdiensten en de parochie HH Matthias-Laurentius. 
Dit waren achtereenvolgens een avond die ingeleid werd door een van de monniken van de St 
Adelbertabdij in Egmond over de vastentijd, een voorstelling met nagesprek over het verhaal 
‘De vierde wijze’, een muzikale lezing over het thema ‘Geen Bach zonder Luther’ en de 
muzikale voorstelling Hadewijch.  

 
      De contacten tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen worden positief 

gewaardeerd en de samenwerking met de medeorganisatoren verloopt telkens heel plezierig. 
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De Zwaan   -  Wie wij zijn, wat wij doen 
 
 

Slotwoord 
 
Wij beseffen dat de activiteiten van De Zwaan in interactie met velen tot stand komt. Daardoor 
zal het altijd anders en vaak ook beter worden. Wij hebben echter hiermee wel onze inzet en 
richting aangegeven. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

._._._. 
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De Zwaan   -  Wie wij zijn, wat wij doen 
 
Colofon 
 

 
 
Informatie: 
Oudegracht 185, Alkmaar 
 
Website: https://www.dezwaan-alkmaar.nl 
 
tel. 072 - 512 52 22 
 
Inloophuis: 
Marleen Kramer 
tel.: 06-36301442 
email: inloophuisdezwaan185@gmail.com 
 
Programma: 
Annemarie Pronk 
tel.: 06 - 55 27 61 04 
email: programma@dezwaan-alkmaar.nl 
 
Correspondentie: 
email: secretarisdezwaan@gmail.com 
 
 
Giften: 
Giften zijn welkom op: 
NL31 INGB 0677 4695 78 
t.n.v. Stg. De Zwaan te Alkmaar 
email: penningmeester@dezwaan-alkmaar.nl 
De Zwaan is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij aangifte van het 
belastbaar inkomen.  
De voor ANBI vereiste documentatie is te vinden in het 
archief. 
 

 
 
 
Donateurs: 
De Zwaan wordt ondersteund door kerken, instellingen, 
fondsen en particulieren: 
Voor particulieren is het mogelijk om "Vriend van De 
Zwaan" te worden. Vrienden dragen financieel bij en 
worden op de hoogte gehouden van het programma. 
Informatie kunt u per e-mail 
aanvragen: penningmeester@dezwaan-alkmaar.nl 
 
 
 
 
 

 

 
De Zwaan staat onder auspiciën van de Alkmaarse Raad 
van Kerken, ARK genaamd. 
https://alkmaarseraadvankerken.nl 
 
 
 
De Zwaan is aangesloten bij Platform Zorg en Welzijn 
Alkmaar (PZWA) en bij Netwerk Dak. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De Zwaan ontvangt steun van het Kansfonds. 
 https://www.kansfonds.nl/over/ 
 
 

 
 
 
 
 
Een korte versie van dit verhaal is 
verkrijgbaar met de titel: 
 
2019-2023 Meerjarenbeleidsplan  
vastgesteld 13-12-2018 
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