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Lieve vrienden, 

In het begin van dit nieuwe jaar, nodigen wij je graag uit 

hier op Hof Zevenbergen om deel te nemen aan wat jij 

boeiend vindt! In deze nieuwsbrief vind je weer een heel 

kleurenpalet aan activiteiten: op 8 februari bv. komt 

Katrien Cornette een boeiende dag begeleiden: In balans! 

Een thema om het nieuwe jaar alvast goed te beginnen! 

Van harte welkom en een heerlijk  nieuw jaar! 

Team Hof Zevenbergen 
 

Inschrijven  

 

   

 

 

Meditatief boogschieten - vanuit het hart 

Zondag 19 jan./15 maart/10 mei 2020 

Extra data voor beginners: 16 febr./ 5 april/ 7 juni  

14 u. - 17 u. - Binnenactiviteit! 

'Wanneer het hart niet geraakt wordt, heeft het schieten 

geen doel getroffen.' De betrachting is niet zozeer het raken 

van het doel, maar een verfijning van handelen en harmonie 

met zichzelf en zijn omgeving. Lees meer. 

Begeleiding: Johan Leemen 

Bijdrage: 15 euro per sessie (max. 8 p.  per keer) 
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Stille dag 

Maandag 20 januari 2020 

Een stille dag biedt je de kans om te midden van de drukte 

van het leven even halt te houden, tot jezelf te komen. Een 

dag lang ga je samen met anderen de stilte in. Wij zorgen 

voor een kamer, een lekkere warme maaltijd en koffie. Jij 

kan genieten van de mooie natuur of de stilte van je kamer 

en die dag doorbrengen zoals je zelf verkiest. Lees meer. 

Bijdrage: 25 euro (warm middagmaal en 2x koffie) 
 

 

 

 

  

Zingen als pelgrimstocht (bijna volzet!) 

Vrijdag 31 jan. om 10 u. tot 2 febr. 2020 om 14 u. 

 

Zingen is een van de mooiste mogelijkheden tot innerlijke 

waarneming en expressie van de mens. In een lied zingt 

het hart zijn diepste verlangens en emoties uit. Samen 

zingen verbindt mensen en schept ruimte voor het 

Onnoembare. Het zingen wordt meer ontspannen en 

tegelijk energieker. Je stem wordt voller en krachtiger. 

Om deel te nemen moet je geen ervaren zanger zijn, het 

volstaat dat je graag zingt.  Lees meer. 

Begeleiding: Antje de Wit 

Bijdrage: 235 euro (volpension) 

 

 

 

Filmavond: Va, vis et deviens (Radu Mihaileanu) 

Vrijdag 31 januari 2020 om 20 u. 

Via operatie Mozes in de jaren ’80 haalt Israël zwarte 

geloofsgenoten naar het Beloofde Land. Een niet-Joods 

Ethiopisch jongetje wordt door zijn moeder op een 

evacuatievlucht gezet en in Tel-Aviv geadopteerd door een 

liberaal Frans-Joods gezin. Hij groeit op met angst voor de 

ontdekking van zijn geheim en de herinnering aan het offer 

van zijn moeder in het kamp. 
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Begeleiding: Rogier en Julia Melis-Vos  

Bijdrage: 8 euro 
 

 

 

 

Bijbelse verhalen: kwetsbaarheid in O.T. en N.T. 

Donderdag 6 februari van 9.30 u. - 12.00 u. 

'De bloedvloeiende vrouw' 

Kwetsbaarheid is in onze maatschappij van ‘altijd meer en 

verder en hoger’ haast een taboe geworden. Toch is het 

een herkenbaar gegeven als we diep in ons hart en in onze 

ziel durven kijken. Bijbeldeskundige Egbert Rooze nodigt 

ons uit om er samen bij stil te staan. Lees meer. 

Begeleiding: Egbert Rooze 

Bijdrage: 15 euro per lesdag 

 

 

 

 

In balans.  

Reflectie op geluk in de dagelijkse werkelijkheid.  

Zaterdag 8 februari 2020 van 9.30 u. tot 16.00 u 

De maatschappij waarin wij leven stelt hoge 

verwachtingen. Welke grondhoudingen kunnen ons 

helpen om in het dagelijks leven in balans te blijven? Hoe 

kunnen we daarbij ook gelukkig zijn? Wat is geluk au 

fond? Bij deze vragen staat Katrien Cornette samen met 

ons stil. Lees meer. 

Begeleiding: Katrien Cornette 

Bijdrage: 40 euro (warm middagmaal inbegrepen) 
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Dankviering voor de zusters van het Convent 

Zondag 23 februari 2020 om 11.00 uur 

  

De zusters van Hof Zevenbergen zijn een begrip 

geworden in Ranst en ver daarbuiten. Drieënveertig jaar 

lang hebben zij het beste van zichzelf gegeven voor het 

welzijn van de vele gasten die hier komen. Binnenkort 

trekken zij terug naar Duffel om daar hun leven van gebed 

en inzet verder te zetten te midden van hun medezusters. 

Op zondag 23 februari nemen we in grote dankbaarheid 

afscheid van hen in een dankviering om 11 uur in de St. 

Pancratiusparochie. Deze wordt voorgegaan door Mgr. 

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en Peter 

Houlleberghs, diaken. Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 



 

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en vul je naam in, dan word je 

uitgeschreven!  
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