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HOF ZEVENBERGEN

Nieuwsbrief april 2021

april

een echte lentemaand

het openbloeien van de natuur

de bloesem aan de bomen

de fluitende vogels

de bloemen in het gras

voor ieder van ons een uitnodiging

en toch blijft ons eigen openbloeien

op een laag pitje

de cijfers houden ons in hun macht

en ook nu zijn we weer genoodzaakt

ons programma aan te passen

maar samen blijven we kijken

naar de toekomst ...

je vindt alles terug in deze nieuwsbrief!

Goede Vrijdag

Light a candle

Vrijdag 2 april 2021 tussen 15.00 u. en 16.00 u. of 19.30 u. en 21.00 u.

  We nodigen je graag uit voor een stille kruisweg in en rond het kasteel van Hof

Zevenbergen te Ranst. (coronaproof)

Deelname gebeurt individueel of met je bubbel. Vergeet je mondmasker niet!

Breng zeker je smartphone mee voor de audiovertelling. Er worden ook teksten voorzien.

 

TOT ZOVER DE LIEFDE

Kruisweg met teksten van Erik Galle

en foto’s van de glasramen van St. Pauluskerk te, Deurne

 

Dit is een samenwerkingsproject tussen Hof Zevenbergen vzw en de parochie St.

Pancratius , Ranst

Met pijn in het hart zijn er verschillende activiteiten die niet kunnen doorgaan:

16 april: Muziekdag: Het harmonium

16 april: Tweedaagse Hildegard van Bingen

18 april: Retraite Jan Van Eycken

19 april: In voeling met bomen

23 april: Mystieke dagen

25 april: Boogschieten

Ondertussen is de werkgroep programmatie reeds aan het overleggen wat er in het

werkjaar 2021-2022 terug kan geprogrammeerd worden.

Uitgesteld is immers niet verloren ...

Wat wel kan doorgaan is de Stille maandag

Zo krijg je de kans om te midden van de drukte van het leven even halt te houden en stil te

staan bij jezelf en bij de a(A)nder. Een dag lang ga je de stilte in, zonder to-do’s, laptop,

smartphone. 

Je kan bezinnend, biddend, wandelend, rustend, schrijvend, lezend bezig zijn, op je eigen

tempo!

Er is geen gezamenlijke maaltijd, maar we zorgen voor soep en een broodje op de kamer.

Schrijf tijdig in want het aantal is beperkt tot max. 8 personen (voor de gebedsmomenten).

 

Bijdrage: 25 euro per stille dag (middagmaal inbegrepen) 

Inschrijven op info@hofzevenbergen.be of telefonisch: 03 205 65 70

Een kamer op het Hof

Ideaal om je even terug te trekken, te werken, te schrijven, een online cursus te volgen.

Een dag volpension bedraagt 65 euro. De maaltijden worden op de kamer gebracht.

 

Aanvraag per mail: info@hofzevenbergen.be of telefonisch: 03 205 65 70

witte donderdag

goede vrijdag

stille zaterdag

deze dagen nodigen ons uit

om heel dicht bij onszelf te komen

verbonden met de lijdende Christus

en dan mogen we 

halleluja zingen

de steen is weggerold

Pasen

Heel het team van Hof Zevenbergen

wenst je

een zalige paastijd toe

wetend dat we met zijn allen onderweg zijn naar verrijzenis
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