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Nieuwsbrief Hof Zevenbergen
september
Meer dan ooit staat de poort van Hof Zevenbergen open voor groepen en individuele
gasten die verlangen naar diepe ontmoeting, inspiratie en verstilling.
Na een nare tijd hebben we verbeeldingskracht nodig om weer verbinding te vinden met
onszelf, met de ander, met wat ons overstijgt.
Van harte welkom!

Het programmaboekje wordt binnenkort
verstuurd. We kijken er samen naar uit.
Opnieuw bieden we een brede waaier van
initiatieven, dit jaar rond het thema
'Verbinding in verbeelding'.
In deze nieuwsbrief vind je alvast het
programma voor de eerstkomende weken.

Opendeurdag zondag 3 oktober 2021
De deuren van Hof Zevenbergen staan open voor een verkenning van het huis en het
domein. We voorzien een historische rondleiding, een fotozoektocht, een vertelling, muziek
in het bos, kinderanimatie, een hapje en een drankje, …
Iedereen is welkom voor een namiddag vol verbeelding!
Zondag 3 oktober 2021 van 13.30 u. tot 17.30 u.

Herdenkingsviering zondag
19 september 2021 om 16 uur
Op 15 juli overleed onze medewerkster
Hilde Welffens. Op zondag 19 september
2021 organiseren we een
herdenkingsviering in Hof Zevenbergen.
Op deze voor haar zo geliefde plek zullen
we haar as begraven welke zal dienen als
voedingsbodem voor een boom.
We willen zeker mensen die niet aanwezig waren op haar uitvaartviering bij voorrang kans
geven om nu deel te nemen. We vragen om in te schrijven vóór 10 september via:
info@hofzevenbergen.be
Gelieve zeker ook te vermelden met hoeveel personen je zal komen.
Bij droog weer houden we de viering buiten in Hof Zevenbergen. Bij slecht weer wijken we
uit naar de kerk van Ranst waar, omwille van de coronamaatregelen, slechts een beperkt
aantal mensen aanwezig kan zijn.

september
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: Annemie Braem en Hedwig Vercammen
introductieweekend: vrijdag 10 tot zaterdag 11 september 2021 (19 u. - 19 u.)
reeks van 5 weekends: 1ste weekend van vrijdag 24 september (19 u.) tot
zaterdag 25 september 2021 (19u.)
bijdrage: 95 euro per weekend (volpension)

Bijbelstudie: Bijbelse verbeelding
- Tijdens de eerste bijeenkomst nemen we een boek uit
het Oude Testament als uitgangspunt en leggen een link
naar kunstuitingen in de 12de eeuw. We staan stil bij
Bijbelse verbeelding in de (verdwenen) visioenen van de
profeet Zacharia in de Servaaskerk te Maastricht.
- De tweede bijeenkomst brengt ons bij een boek uit het
Nieuwe Testament en kunstuitingen in de 15de eeuw.
We verdiepen ons in de Bijbelse verbeelding van
Domenico Ghirlandaio e.a. rond Johannes de Doper.
- De derde keer staan we aan de hand van enkele
concrete voorbeelden stil bij de vragen: wanneer is
kunst religieus en kan ze ook die betekenis verliezen?
Dat doen we aan de hand van zeven schilderijen van
Tone Devisscher uit de cyclus 'Klein mensje hoop' in
Ten gronde. We doen ook een oefening om in
hedendaagse kunstwerken een eigen (Bijbel)verhaal te
herkennen.

Begeleiding: Luc Devisscher, exegeet medewerker CCV Mechelen-Brussel
Maandagvoormiddagen 13, 20 en 27 september 2021, telkens van 9.30 u. tot 12 u.
Bijdrage: 40 euro voor de reeks

Bijbelgroep: 'Met een naam en een gezicht'
Christelijk geloven heeft betrekking op inzichten,
houdingen, gedragingen, gevoelens, … die verwijzen
naar Gods liefde voor mensen. De Bijbel verhaalt
erover in alle toonaarden en tekstsoorten.
Het is niet altijd eenvoudig om al die Bijbelse input op
een rijtje te zetten. Grote woorden uit onze
geloofstraditie kunnen ons daarin helpen:
bevrijding, schepping, kwaad en lijden, gerechtigheid,
menswording, dood en verrijzenis, hoop, …

Deze thema’s willen we tijdens de samenkomsten verkennen vanuit Bijbelteksten. We
doen dat aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Met een naam en een
gezicht. Dynamiek van het Bijbelse geloof’ (auteurs: CCV Gent). Voor sommigen is deze
verkenning een aanzet tot een persoonlijke synthese, voor anderen een boeiende
kennismaking, voor nog anderen een welkome verdieping. Voor allen is het ongetwijfeld
een inspirerende tocht door de Bijbel.
Begeleiding: Peter Houlleberghs, theoloog en diaken
Donderdagavonden 16 september, 14 oktober, 18 november, 16 december 2021
20 januari, 17 februari, 17 maart, 28 april en 19 mei 2022, telkens van 20 u. tot 22 u.
Bijdrage: 70 euro voor de reeks

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.

Begeleiding wekelijkse zen en zenzaterdagen: Julia Vos en Leen Deduytsche
Wekelijkse zen: elke woensdagavond van 20 u. tot 21.15 u.
Bijdrage: 3 euro per avond
Zenzaterdag: 18 september, 2021
telkens van 9.30 u. tot 17 u.
Bijdrage: 15 euro per dag (picknick meebrengen)

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 vul je je tijd in zoals jij wil:
bezinnend, biddend, wandelend, rustend,
schrijvend, lezend ...
maandag 20 september 2021
bijdrage: 25 euro per dag (middagmaal
inbegrepen)

Leesgroep Hebreeuws
Wie de basisnoties van Hebreeuws
verworven heeft, kan deelnemen aan
onze leesgroep. Maandelijks lezen wij
samen fragmenten van Bijbelse verhalen
zoals ze in het Hebreeuws zijn
opgetekend. Zo (her)ontdekken wij de
oorspronkelijkheid en boeiende
gelaagdheid van deze ‘verhalen voor alle
tijden’.

Begeleiding: zr. Godeliph Deruwe, St.-Trudo-abdij Brugge, en Hedwig Vercammen,
pastoraal werkster
Donderdagen 23 september, 28 oktober, 18 november, 2 december 2021
17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei 2022, telkens van 9.30 u. tot 16 u.
Bijdrage: 400 euro voor de hele cursus: 200 euro bij inschrijving + 25 euro per lesdag
(maaltijd inbegrepen)

oktober

Dag van de Menswording – 10de Editie
We kijken uit naar een feestelijke editie van onze ‘Dag van de Menswording’, die voor de
10de keer georganiseerd wordt!
We bieden opnieuw een dag van ontmoeting aan, opgeluisterd door Sander Vloebergs,
doctoraatstudent Theologie KULeuven, Master Literatuurwetenschappen UAntwerpen én
danskunstenaar. Hij brengt een performance rond ‘Verlangen naar Menswording’.
We hopen velen van jullie terug te zien op deze dag om samen het voorbije te vieren en
vooruit te kijken naar de toekomst.
Naar goede gewoonte ronden we af met een heerlijk glas Westmalle.
Zaterdag 2 oktober 2021 van 14 u. tot 17.30 u.
Bijdrage: 12 euro

Opendeurdag zondag 3 oktober 2021
De deuren van Hof Zevenbergen staan open voor een verkenning van het huis en het
domein. We voorzien een historische rondleiding, een fotozoektocht, een vertelling, muziek
in het bos, kinderanimatie, een hapje en een drankje, …
Iedereen is welkom voor een namiddag vol verbeelding!
Zondag 3 oktober 2021 van 13.30 u. tot 17.30 u.

Inschrijven voor al deze activiteiten
Best niet aarzelen want omwille van corona worden de groepen niet te groot
gemaakt!
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
Wij zijn er klaar voor!
Alles wordt georganiseerd
volgens de voorschriften die dan
zullen gelden.
We hopen je te ontmoeten!

Momenteel zijn er rioleringswerken bezig
waardoor onze parking niet altijd
bereikbaar is. Parkeren in de Kastanjelaan
is aangeraden. Eind september zou de
hinder voorbij moeten zijn.... .
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