
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HERFST 2019 

 

  

 

Bruinrood 

             Grauwgrijs 

                            Goudgeel 

                                          Vaalgroen 

Vrouwe herfst spreidt haar mantel uit 

over lichte schaduwen van zoenende paren 

die 's zomers fladderend flaneerden 

door bloemenvelden en over zacht geurende zonnige paden 

 

Rijpe vruchten hullen zich 

in dekens van gevallen blaren 

wachten verlangend gelaten 

naar oogstige manden 

en zamelende handen 

Wie zal hen plukken? 

Wie zal hen vergaren? 

 

(Erik) 

    



 

 

EEN TERUGBLIK OP DE BIJEENKOMST VAN DE JEUGD 

Op maandagavond stond er een avondje mewo gepland i.v.m. 'ouder worden' 

Aan de hand van het lied 'Time' van de Foo Fighters gingen we aan de slag. 

Eerst beluisterden we dit lied en probeerden de boodschap te verstaan en te 

interpreteren 

Ondersteund door wat thee, koffie, koekjes en fruit gingen we op weg in ons 

gesprek over ouder worden. 

Af en toe interactief aan de hand van opdrachtjes zoals: 

'Schrijf een brief naar je 10-jaar-jongere zelf'. 

Thema's als zinvinding op oudere leeftijd of waardevolle tijdsbesteding 

passeerden de revue, maar ook keken we als 'jong ding' reeds terug hoe we 

ons leven tot nu toe gekleurd en vorm gegeven hebben. Elk met ons eigen 

verhaal, met onze eigen beslissingen en standpunten. Waar we het duidelijk 

over eens waren is dat we niets zouden willen veranderen, ook de minder fijne 

of harde momenten in het verleden hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn.  

 

 

 

 

DAG VAN DE MENSWORDING ... JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zaterdag, 5 oktober van 13.30 u. tot 17.30 u. word je vriendelijk uitgenodigd 

in Hof Zevenbergen om mee te denken rond het thema: 'ANDERS 

VASTHOUDEN'. 

We beluisteren eerst twee getuigenissen.De eerste gaat over het verwerken 

van een depressie, de tweede over de verwerking van een rouwproces na het 

dodelijk ongeval van een dochter. 

Twee keer wordt ingegaan op drie vragen, nl. 



 

Beschrijf de storm die je leven heeft overhoop gezet? 

Welk proces was er nodig om met deze storm om te gaan? 

En hoe ga je nu vandaag verder met je leven? 

 

In ieder leven woedt wel eens een storm ... 

Tijdens de verwerkingsronde, individueel of in groep, proberen we naar onszelf 

te kijken hoe wij de dingen anders leren vasthouden, zodat we toch verder 

kunnen met ons leven! 

 

We sluiten af met een hapje en een drankje! 

 

Inschrijven voor 26 september op: bewegingvanmenswording@gmail.com of 

03/20565 70 

Bijdrage in de kosten: 12 euro 

   

 

 

 

 

 

 

STARTAVOND SPIRITUALITEITSGROEPEN 

maandag, 14 oktober 2019 om 19.30 u. in Hof Zevenbergen 

Dit jaar werken we rond: "Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie " 

van Jean Vanier. Aan de hand van fragmenten uit dit boek gaan we met 

mekaar in gesprek en leggen we gedachten op ons eigen leven. 

Er is een namiddag- en een avondgroep. In het totaal komen we acht keer 

samen, de data worden vastgelegd op maandag, 14 oktober. 

Kom gerust kennis maken en beslis nadien je meedoet ... Alle bijeenkomsten 

gaan door in Hof Zevenbergen 

Inschrijven: info@hofzevenbergen.be of 03 205 65 70  
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ADVENTSVIERING 3 DECEMBER 2019 

Hou alvast deze datum vrij ... 

Op deze eerste dinsdag van de maand december gaan we om 19 u. samen 

aan tafel voor een broodmaaltijd. 

Om 20 u. start dan de adventsviering in de grote kapel van Hof Zevenbergen. 

Het is goed om het samen stil te maken, te bidden en te zingen op weg naar 

Kerstmis toe, het feest van de Menswording. 

Alleen als je mee aan tafel gaat, verwachten we een seintje vooraf op 

info@hofzevenbergen.be of 03 205 65 70 

 

Van harte welkom. 

   

 

 

 

   

 

 

 

SAVE THE DATE !!! 

Misschien heb je nog geen agenda van 2020 maar in oktober vieren we dan 

onze 10 de dag van de Menswording. 

We dromen ervan dat alle mensen die ooit één of meerdere van deze dagen 

meemaakten er bij willen zijn. 

Daarom ... schrijf de datum al ergens op 

zaterdag  3 oktober 2020  
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vast 

... 

houden 

... 

hou me vast 

vast-houden 

maar niet te vast 

ik hou vast maar anders dan voorheen 

... 

hou jij mij vast 

om toch ook los te laten 

 aanvaardend om weer 

een stap vooruit te zetten 

daarom immers leven we 

neergezet 

op onze groene aarde 

jij, wij, ik en zij samen 

(Hilde) 

  

 



 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Erik Herrebosch, jeugd van de beweging, 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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