
  

  

 

NIEUWSBRIEF WINTER 2019 

 

 

WINTER 2019  

 

morgen zal het vast gaan vriezen…  

in het park staan grote bomen  

takken plooien naar de stammen  

boven schuilen zwarte kraaien  

hun veren dikker opgezet  

 

tussen hun kartonnen dozijn  

dromen ze van hun moederland  

in hun hoofden het lawaai  

van oorlog en troost'loos verzet .  

 

zal de dooi dan toch gaan komen,  

wat warmte in dit vreemde land?  

nu nog schuilen ze bij elkaar  

en hopen op de overzet  

... morgen zal hij niet verliezen  

 

Erik H. 

   

 



     

 

 

EEN TERUGBLIK OP DE BIJEENKOMST VAN DE JEUGD 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we als jongerengroep menswording weer een weekendje 

activiteiten, wandelen en ontspanning erop zitten. Al werd het wegens kleine, zieke kindjes 

allemaal samengepakt in één menswording dag i.p.v. een weekend. Aan enthousiasme 

echter geen gebrek. De voormiddag werd ingezet, na een stevig ontbijt, met het thema 

'Moeilijke Bijbelverhalen'. Ondersteund door inspirerend multimedia materiaal, ontdekken 

we het boek Job. Uitgedaagd door zijn verhaal kijken we naar onze eigen beleving van 

lijden en ons godsbeeld. Boeiend om vanuit dit perspectief elkaar te beluisteren en eigen 

gedachten/gevoelens en twijfels te kunnen aftoetsen.  

  

Na een broodmaaltijd en een kleine wandeling zijn we voldoende aangesterkt voor de 

volgende inhoudelijke activiteit. We gebruiken het videomateriaal vanop de dag van 

Menswording i.v.m. de invloed van depressie of psychische kwetsbaarheid op een relatie. 

Het onderscheid tussen inhoud en vorm is me hiervan vooral bijgebleven.  

  

Na het samen koken en eten is het tijd om onze laatste activiteit aan te vangen. Onze 

creativiteit wordt op de proef gesteld door het tekenen van een zen-tangel. Denk maar aan 

mandala tekenen op muziek. Je raadt het misschien niet, maar door dit tekenen kwamen 

we op de thema's voor de activiteiten van volgend jaar. Zo kunnen we na een heerlijk 

dagje samen-zijn, weer een heel werkjaar verder aan de slag.  

  

   

 

  

 



 

DAG VAN DE MENSWORDING ...  

Al jaren had ik zin om kennis te maken met Zevenbergen, was ik nieuwsgierig naar het 

huis en vooral naar wat daar beweegt. Op zaterdag 5 oktober 2019 kom ik er voor het 

eerst, voor de ‘dag van de menswording’. Bij het binnenrijden van het domein komt de rust 

naar me toe, het weerzien van te lang uit het oog - niet uit het hart- verloren zielsgenoten 

doet deugd.  Symbool van de dag  is de klaproos, heftig rood maar o zo broos. Woord van 

de dag is ‘anders vasthouden’. 

Na een warmhartig onthaal zitten we mee aan de tuintafel bij Elena en Adriaan en luisteren 

naar hun positief verhaal, over hoe zij samen doorheen soms heel sombere dagen gaan. 

We mogen ook dicht bij Riet zijn, bij hun verdriet om dochter Veerle die ze verloren door 

een auto-ongeluk. Hoe zij haar blijven missen en tegelijk zo verbonden blijven, elkaar 

anders vasthouden. 

En is er mooiere muziek dan Arvo Pärt om de overgang te maken naar de verwerkingstijd 

van deze twee oprechte indringende getuigenissen? Het is moeilijk kiezen. Wordt het een 

stille wandeling? Een mandala? Of een groepsgesprek? Ik kies voor het laatste. 

Authentieke gedachten en gevoelens, persoonlijke ervaring en beleving, woord en 

wederwoord van lotgenoten komen elkaar in de kring tegen. 

In de gebedsruimte leggen we de dag van de menswording zingend en biddend neer. 

‘Niet vergeten’, druk ik mezelf op het hart, ‘anders vasthouden, anders verbonden zijn, 

loskomen van al wat je menswording belemmert’. 

We krijgen een wit steentje mee naar huis. Zo kwetsbaar als een klaproos is, zo sterk is 

een steentje. Vaste grond die mensen draagt, ook als ze wankel hun weg zoeken. 

De gezellige afsluiter met een trappistendrankje en -hapje mag er ook best zijn. De tijd 

vertraagt, het afscheid nemen duurt en doet deugd. 

Dag Zevenbergen en dag mensen die deze ‘dag van de menswording’ mee vorm gaven ... 

tot een volgende ontmoeting. 

Rachel  

   

 

  

 



  

 

SPIRITUALITEITSGROEPEN 

Dit werkjaar lezen we uit het boek: ‘het mysterie van Jezus uit het Johannesevangelie’, 

geschreven door Jean Vanier. 

Peter Houlleberhgs slaagde er wonderlijk in om ons op 45 minuten in te wijden in dat 

bijzondere evangelie van Johannes. 

Tijdens onze zeven volgende samenkomsten zullen we ons verdiepen in dat bijbelboek, 

vanuit de blik van Jean Vanier.  Hij heeft het geschreven als een meditatief proza om ons 

te laten fascineren door het mysterie van Jezus.  Elk verhaal leidt ons binnen in de 

persoon van Jezus en vertelt ons iets over datgene waartoe wij geroepen zijn.   ‘Het gaat 

dus ook over onze groei in geloof en vertrouwen en over dezelfde groei die alle navolgers 

van Jezus moeten doormaken om beminde leerlingen te worden’, schrijft Vanier in zijn 

inleiding. 

Wat hij ontdekte bij het lezen van het Johannesevangelie verwoordt hij als volgt: ‘Door met 

elke lezer het Johannesevangelie door te nemen, wil ik u allen meedelen wat ik daarin 

ontdek: een spiritualiteit die mij het nodige licht geeft, en ook kracht en de liefde om in De 

Ark te leven, met mijn broeders en zusters die een handicap hebben.  Wij zoeken daar 

samen contact en gemeenschap met God, dankzij een persoonlijke relatie met Jezus.’ 

We zullen worden uitgedaagd om te ontdekken hoe die Jezus ook ons leven kan richting 

leven. Hij droomt immers van een leven in overvloed voor iedere mens! 

Het belooft weer een boeiend jaar te worden. 

 

Inge 

   

 



 

 

ADVENTSVIERING 3 DECEMBER 2019 

 

Geert en Roos laten hun indrukken na en delen ze graag met jou!  

 

Wie zich aangesproken weet voor de adventsviering werd zeer welkom  

geheten door de gemeenschap van 't Hof. Wie wilde kon een broodmaaltijd nemen en in 

vriendschap delen wat ons bezig heeft gehouden.  

De viering maakt ons hart vrij om plaats te maken voor de boodschap van de advent.  

Een ode aan de Vrouw die het Kind zal baren.  

We werden opgeroepen om ons te verheugen in Hem, Jezus die kind wordt. Hij die alles 

vernieuwt, die kracht van liefde geeft.  

Al zingend vroegen we zijn levensadem omdat het tijd is om wakker te worden en op weg 

te gaan. 

Ook vandaag worden we opgeroepen om met het kwetsbare Kind een licht in de wereld te 

zijn.  

We konden schriftelijk laten weten wat we Hem wilde aanbieden.  

Hij keek ons aan en zag dat het goed zo was.  

Roos 

   

 

  

Wees blij  

Voor jou wordt de Schepper een kind  

  

Met een bescheiden en mooie groep mochten we de aanvang van de advent vieren rond 

het thema 'wees blij - voor jou wordt de Schepper een kind'.  

De viering was opgebouwd rond enkele liederen van Oosterhuis en een tweetal zangen uit 

de gemeenschappelijke Akathistos-hymne. Dit moeilijke woord had ik nooit eerder 

gehoord. Het betekent zoveel als: een hymne die staande gezongen wordt. Gelukkig 

mochten wij haar in een Nederlandse vertaling (en al zittend) beluisteren. Deze hymne 

vindt haar oorsprong in de zevende eeuw in de Grieks-oosterse liturgie bij het feest van de 

Aankondiging van de Heer -in de volksmond Maria Boodschap- precies 9 maanden voor 

het feest van de geboorte van Christus. De hymne is een loflied op Maria: de kroongetuige 

-maar nog meer de middelares- van de Menswording.  



 

'Wees blij, verheug u' klonk driemaal als een mantra doorheen de viering, een thema dat in 

de derde zondag van de advent nadrukkelijk herhaal zal worden. 

Verheug u, Maria, want door u wordt de Schepping vernieuwd.  

Verheug u, Maria, want u wordt de Schepper een kind.  

Verheug u, Maria, in uw schoot daalt God neder.  

Een kring van scheppingssymbolen laat het mens-geworden Woord verwelkomen. In het 

midden van de kring legde iemand een mooi beeldje van een lachend, gebakerd kindje 

met de handen uitnodigend open. Niet de uitgestoken handjes van een peuter die smeekt 

'pak mij', maar de welkome handjes van een Kind dat ons zegt: 'Ik ben voor jou Mens 

geworden'.  

We sloten de viering af met een samenzang en de traditionele uitnodiging voor een 

gezellig afsluitend glaasje in de ontspanningsruimte. Mooi was om te zien dat zuster 

Simonne het beeldje in doeken gewikkeld op haar schoot koesterde. Ja, de Menswording 

in de schepping, in onze naaste, in ieder van ons mag gekoesterd worden.  

Geert  

 

  

   

 

VEERTIGDAGENTIJD 

Kerstmis is het feest van de Menswording ... en dan gaan we op weg naar 

Pasen! 

Tussen Kerstmis en Pasen ligt een heel mensenleven om te groeien zoals de 

Schepper het bedoeld heeft.  

Op weg naar het paasfeest nodigen we uit op onze 'vastenviering'.  



 

Op dinsdag, 3 maart 2020 verwachten we je!  

Om 19 u. kan je mee aan tafel voor een gezellige broodmaaltijd. Dan krijgen we 

graag een seintje vooraf.  

Of we zien je om 20 u in de kapel om samen op weg te gaan naar het feest van 

de Verrijzenis.  

Noteer alvast de datum in je agenda!  

 

  

 

   

 

BEWAAR DE DATUM!  

In 2020 vieren we feest ...  

Het is  voor de tiende keer dat we jullie uitnodigen op de 'Dag van de 

Menswording'.  

We willen dankbaar terugblikken, maar vooral samen kijken naar de toekomst.  

Daarom is het goed de datum al te noteren in je nieuwe agenda van 2020.  

We verwachten iedereen op zaterdag, 3 oktober 2020! 

 

  

 



  

Palestina  

het heilig land  

geboorteplaats van het Kind  

 

Palestina  

geboorteplaats van vele Palestijnen  

 uit het hout  

van oude olijfbomen  

geven ze geduldig vorm aan het Kind en de H. Familie  

herinnering aan vrede en vrijheid  

 

Palestina  

mag 2020 een 'verlossend' jaar worden  

voor al je bewoners  

en voor de velen die ondertussen  

hun toevlucht zochten in andere landen  

ook bij ons  

 

Moge het feest van de Menswording voor ons allen een oproep zijn  

tot gastvrijheid  

 

We wensen het jou van ganser harte!  

 

Hilde 



 

 

 

 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Erik Herrebosch, jeugd van de beweging, Rachel Van Hoof, Inge Schellekens, Roos Clijsters, Geert 

Nicasy, Hilde Welffens  

 

 

De Beweging van Menswording is verbonden met 

Hof Zevenbergen en het Convent van Betlehem. 

 

 

 

 

 

 

Ons mailadres is: bewegingvanmenswording@gmail.com 
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