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Nieuwsbrief Hof Zevenbergen
november
Hof Zevenbergen nodigt je uit om de herfst in geuren en kleuren te beleven
Het bos kreeg een flinke onderhoudsbeurt
De rioleringswerken aan de parking zijn achter de rug
We zijn klaar om jou te verwelkomen
Toch steekt het virus weer wat stokken in onze wielen…
Onderaan deze nieuwsbrief vind je de concrete maatregelen vanaf 1 november
We houden moed
En hopen jou weer te ontmoeten

Bijbelse Gebedsmomenten

Nieuw!

We starten met een maandelijks gebedsmoment op maandagavond om 19.30 u.
Er zal telkens een bijbelthema centraal staan.
Op 15 november 2021 is het thema: Jezus' kruiswoorden.
Wie dat wil kan vooraf deelnemen aan een broodmaaltijd om 18.15 u.
(Voor de maaltijd graag vooraf inschrijven)
Noteer alvast de volgende data: 21 feb., 21 maart, 16 mei en 20 juni 2022.

De plek waar je staat, is heilige grond
Mystieke dagen
Toen de monniken van Tibhirine ontvoerd werden, lag het dagboek van Etty Hillesum op het nachtkastje
van broeder Christian de Chergé. Hij had herhaaldelijk over haar spirituele zoektocht gepreekt in zijn
gemeenschap. Ondanks de verschillen in tijd, situatie en achtergrond zijn er verrassende raakpunten
tussen dat joodse meisje uit Amsterdam en die Franse monniken in Algerije.
Op vrijdagnamiddag brengt Eddy Van Waelderen een lezing over ‘Spirituele levenskunst in dramatische
omstandigheden. De weg van Etty Hillesum’.
De lezing van zaterdagvoormiddag heeft als titel ‘Tot nederigheid geroepen. De spirituele erfenis van
Christian de Chergé’ en wordt verzorgd door Bert Claerhout. Zaterdagnamiddag is er een panel met de
twee sprekers.

Begeleiding: Eddy Van Waelderen en Bert Claerhout
Korte tweedaagse van vrijdag 5 november om 14 u. tot zaterdag 6 november 2021 om 16 u.
Bijdrage: 95 euro (volpension)

Stille maandag
Een stille maandag biedt 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 samen met anderen
de stilte in, zonder to-do’s, laptop, smartphone.
Je laat de doordraaiende wereld even niet
binnenkomen.
Je vult je tijd in zoals jij wil: bezinnend, biddend,
wandelend, rustend, schrijvend, lezend, …
De maaltijden zijn in stilte. Je krijgt een kamer ter
beschikking en je mag wandelen in het domein.
Maandag 8 november 2021
Bijdrage: 25 euro per stille dag (maaltijd inbegrepen)

Mandalatekenen
Een mandala tekenen is heerlijk ontspannend en
helpt je om vanuit jouw eigen kern te creëren. Wil
je een dag in alle rust, al tekenend en kleurend
doorbrengen om zo weer een stapje dichter bij
jezelf te komen, dan is mandalatekenen iets voor
jou. We werken in hoofdzaak met kleurpotloden.
Ben je daar niet in thuis, dan word je wegwijs
gemaakt in kleurpotloodtechnieken.

Begeleiding: Tine Baerts, thuis in de wereld van tekenen, aquarel, mandala en kunstzinnige
therapie
Zaterdag 13 november 2021 van 10 u. tot 17 u. (wachtlijst)
Thema: mandala rond herfstbeleving in vorm, kleur en gevoel
Bijdrage: 45 euro (maaltijd inbegrepen)

Over geluk en andere ongelukken
In deze lezing gaan we dieper in op de zoektocht
naar geluk die een universeel menselijk gegeven
blijkt te zijn. We onderzoeken of onze westerse
psychologie ons geluksgevoel kan verhogen. We
staan ook stil bij de boeddhistische traditie die
ons de intrigerende boodschap brengt dat net de
manier waarop we ons geluk zoeken ons geluk in
de weg staat. We laten ons ook inspireren door
misschien wel de grootste experts: mensen die
ongeneeslijk ziek zijn en zich in de laatste fase
van hun leven bevinden. Hoe kijken zij tegen
geluk aan? Wat kunnen we van hen leren?
Begeleiding: Alexander Verstaen, doctor in de psychologie, psychotherapeut, bezieler van het
centrum Groeien in Leven en Sterven
Maandag 15 november 2021 van 14 u. tot 16.30 u.
Bijdrage: 15 euro

Film 'The way'
Emilio Estevez (2010)
Een vader-dokter krijgt het bericht dat zijn zoon is omgekomen op weg naar Compostella. Om diens
spullen op te halen onderneemt hij een zoektocht, niet alleen naar de plaats van het ongeval, maar ook
naar zijn kind en naar zichzelf. De confrontatie met andere pelgrims is een levensles.
Vrijdag 19 november 2021 om 20 u.
Bijdrage: 8 euro (drankje inbegrepen)

Hildegard van Bingen
Leven vanuit je natuurlijke aard van zijn, vanuit de bron die je laat
stralen, verbonden met het goddelijk licht in jou, het kan. Vanuit
onze natuurlijke toestand van eenheid, heelheid en rust,
harmonieus meevloeiend met wat is, ontstaat de dynamiek van de
relatie met onszelf, de ander en de wereld.
Hildegard van Bingen wordt onze leidsvrouw op deze boeiende
tocht. We herkennen in onszelf de 35 spirituele krachten waarover
ze spreekt. In een eerste stap worden we uitgenodigd om ons
bewust te worden van onze verwrongen, beperkende energieën
en deze niet meer te voeden. Zo komt de weg vrij voor de
ervaring van verbonden zijn met onze niet-gemanifesteerde
innerlijke krachten.
Hildegard van Bingen stelt het zo: “Achter iedere zwakte staat een
sterkte.” Een pad om wordende te zijn.
Begeleiding: Hedwig Vercammen en Annemie Braem
Van vrijdag 26 november om 19 u. tot zaterdag 27 november 2021 om 19 u. (na het avondmaal)
Bijdrage: 95 euro (volpension)

Zenmeditatie
Mediteren is zich naar binnen keren, op zoek gaan naar de kern,
naar ons onzichtbaar innerlijk centrum waar we in voeling komen
met de binnenkant van de werkelijkheid.
Zelf geworteld in een christelijke traditie staan we open voor wat
andere religieuze tradities ons aanreiken.
Zenzaterdag: 20 november 2021 van 9.30 u. tot 17 u.
Bijdrage: 15 euro (picknick meebrengen)
Zensesshin: zondag 21 november om 17 u. tot vrijdag 26 november 2021 om 14 u.
Begeleiding: Br. Jeroen Witkam
Bijdrage: 330 euro (volpension)
Zensesshin: zondag 28 november om 17 u. tot woensdag 1 december 2021 om 14 u.
Begeleiding: Kees van den Muijsenberg
Bijdrage: 200 euro (volpension)

Coronamaatregelen vanaf 1 november
Door de stijgende besmettingscijfers zijn er nieuwe maatregelen, die ook gelden
voor Hof Zevenbergen:
Het CovidSafeTicket (CST) is vanaf 1 november 2021 verplicht. Dat betekent
dat we aan onze gasten moeten vragen om een vaccinatiebewijs of bewijs van
een recente negatieve PCR- test voor te leggen. Momenteel wachten we nog
op de concrete instructies van de overheid om te bepalen hoe we deze
maatregel kunnen toepassen. Als je inschrijft voor één van onze initiatieven
krijg je een mail met meer informatie.
Omdat verschillende groepen, individuele gasten en personeel elkaar kruisen
in de gangen en andere gemeenschappelijke ruimtes van Hof Zevenbergen,
vragen we om daar een mondmasker te dragen. In de lokalen en refter is het
niet nodig.
We streven naar een zo comfortabel en veilig mogelijke omgeving om jou te
ontvangen.
Dank voor je begrip.

Inschrijven voor al deze activiteiten
bij voorkeur via email: info@hofzevenbergen.be
of telefonisch: 03 205 65 70
bijdrage liefst via overschrijving: IBAN BE 12 7350 3688 9892 nadat je een bevestiging
hebt gekregen
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