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KLEIN DANKLIED 

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,

hebt boven ‘t nameloze
mij uitgetild, -

laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,

geborgen in de bevende
zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Ad den Besten (1902-1965)
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Feestelijke opening van het nieuwe werkjaar
opendeurdag met boekenfeest en boke choco - 8 september 2019
Het team van Hof Zevenbergen, in sa-
menwerking met Jeugddienst en Biblio-

theek Ranst, nodigt je warm uit op een boekenfeest 
in de tuinen en lokalen van het bezinningshuis. 
De Boekenman verwelkomt de kinderen op een  
vertelwandeling en enkele workshops rond letters 
en boeken. Je kan ook een boek naar keuze laten 
kaften.
Thuis ontbijten hoeft niet: je kan een bo(e)k(j)e  
choco verkrijgen. Of een ander broodje natuurlijk.
De volwassenen vergasten we op dynamische  
vertellingen, lezingen, workshops, demo’s. Allemaal 
rond het thema boeken en verhalen.
Centraal vind je onze stand met tweedehands- 
boeken die te koop zijn.

Natuurlijk informeren we je graag over de werking 
en het programma van Hof Zevenbergen.
De ganse dag kan je genieten van een hapje en een 
drankje op het zomerterras (of in de tentjes).
Het wordt een zomerse gezinsdag vol boeiende en 
verrassende boeken, verhalen en gezellig keuvelen.
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programma
9.30 u. welkom
9.45 u. start vertelwandeling voor kinderen
10 u. – 12.30 u. workshops voor kinderen 
10 u. – 17 u.  Diverse lezingen, workshops, 
 demo’s voor volwassenen

Doorlopend verkoop tweedehandsboeken
hapjes en drankjes op het zomerterras tot 18 u.



Even stilvallen in een heerlijke bosrijke omgeving
Hof Zevenbergen biedt jou een gastvrij onthaal

 Als groep
Je zoekt een plek om rustig samen te  

komen met je groep of organisatie voor 
een vergadering, gespreksgroep,  

vorming, bezinning. Zowel voor een  
meerdaags verblijf als voor één dag vind 
je in Hof Zevenbergen een aangename 

accommodatie in een rustig kader.

Als individu 
Je hebt persoonlijk behoefte om je voor 

een korte of langere periode terug te 
trekken uit het dagelijks bestaan, je 

zoekt een plek om tot rust te komen, te 
bezinnen, te werken aan een opdracht 

of studie, … Dan biedt Hof Zevenbergen 
verschillende mogelijkheden: een kamer 
in volpension in het gastenverblijf, een 
kamer in de mooie boswachterswoning 
‘de Linde’ waar je zelf kan koken, of een 
studio waar je een tijdje kan verblijven. 

Neem gerust contact met ons op of kom 
eens langs, dan bekijken we samen of we 

de plaats kunnen bieden die je zoekt.
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‘Zomaar een dak’
Benefietconcert koor sint-Cecilia ranst
ten voordele van het project ‘De linde’

Velen van ons kennen het lied: Zomaar een dak, boven wat hoofden, deur 
die naar stilte openstaat. Het heeft een blijvende actualiteitswaarde, 
al werd het lang geleden geschreven door Huub Oosterhuis. Niet 
toevallig werd het gekozen als thema voor het benefietconcert dat 
het Sint-Ceciliakoor van Ranst brengt. De betrokkenheid van diverse 
koorleden op Hof Zevenbergen en het gezamenlijk enthousiasme voor 
het project ‘De Linde’ bracht hen bij deze woorden.
‘De Linde’ biedt al vijf jaar een tijdelijk onderdak aan wie op zoek is naar 
rust en stilte. Dit eerste ‘jubileum’ vieren wij met een namiddagprogramma 
met luisterliederen en aansluitend kans tot ontmoeting met koffie en 
gebak. 
Een warm aanbevolen initiatief ter ondersteuning van een even warm 
project!
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Zondag 6 oktober 2019 
om 14.30 u. in de sint-pancratiuskerk te ranst
kaarten 15 euro (koffie en gebak inbegrepen)
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Beweging van Menswording 
Dag van de Menswording
Bij de verwerking van een verlieservaring wordt vaak 
gesproken over loslaten. We stellen tijdens deze 
dag een ander begrip centraal: ‘anders vasthouden’. 
Daarbij laten we ons meenemen door enkele getui-
genissen: Elena leeft samen met Adriaan die gere-
geld geplaagd wordt door depressieve gedachten, 
Riet verloor haar dochter in een auto-ongeluk. Hoe 
moet een mens hiermee leven? Kan ook ik meer 
mens worden in het ‘anders vasthouden’ van gebeur-
tenissen? 

Zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 u. tot 17.30 u.
Bijdrage: 12 euro
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spiritualiteitsgroep

In de spiritualiteitsgroepen van de ‘Beweging van 
Menswording’ staat het delen met elkaar centraal. 
Dat heeft als doel ons dichter bij de eigen beleving 
te brengen, vertrekkend vanuit een tekst. Wie deel-
neemt, tracht wat aan bod kwam verder op te nemen 
in zijn dagelijks handelen. Een boeiende tocht met 
gelijkgestemden. 
Dit jaar vertrekken we vanuit het boek ‘Het mysterie 
van Jezus in het Johannesevangelie’ van Jean Vanier 
(stichter van de Ark-gemeenschappen). 
Zin om mee te doen? Aarzel niet om contact te ne-
men of kom naar ons startmoment, waar we de data 
van de volgende samenkomsten bepalen. De bijeen-
komsten vinden maandelijks plaats (van oktober tot 
mei) met keuze voor een namiddag of avond. 
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start- en inschrijvingsavond:  
maandag 14 oktober 2019 van 19.30 u. tot 22 u.
Bijdrage: 40 euro voor de 8 samenkomsten
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l profeten zwijgen niet

woensdag 20 december 2017 van 9.30 u. tot 17.00 u.
Bijdrage: 40 euro (maaltijd inbegrepen)

De Bijbelse profeten nemen geen blad voor de mond. 
Soms in bikkelharde taal, soms in haast poëtische 
woorden laten zij hun boodschap klinken. Naargelang 
de omstandigheden klagen zij aan of geven zij kritiek, 
verdedigen zij de armen, herinneren zij aan Gods toe-
komst voor zijn volk, roepen zij op tot bekering.
Wat maakt iemand tot profeet? Wie zijn die man-
nen of vrouwen? Waar halen zij de moed vandaan 
om tegen de stroom in te varen? Welke boodschap 
hebben zij?
We lezen en bespreken een aantal boeken of hoofd-
stukken van grote en kleine profeten en gaan op zoek 
naar antwoorden op deze vragen. Een boeiende ver-
kenning!
Begeleiding: Peter Houlleberghs, theoloog en diaken 
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Bijbelgroep op donderdagavond,  
telkens van 20 u. tot 22 u.
-  19 september, 17 oktober, 21 november,  

19 december 2019 
-  16 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april 2020
afronding: 14 mei om 14 uur in de sint-pauluskerk in 
antwerpen
Bijdrage: 70 euro voor de reeks 
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Kwetsbaarheid is in onze maatschappij van ‘winners 
en losers’ en ‘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 dur-
ven kijken. Bijbeldeskundige Egbert Rooze nodigt 
ons uit om er samen bij stil te staan aan de hand van 
teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament.

Begeleiding: Egbert Rooze, doctor in de Bijbelse 
theologie, werkte jarenlang als protestants predikant

Donderdagvoormiddagen, telkens van 9.30 u. tot 12 u.
- 3 oktober 2019: ‘abel naast kain’
- 7 november 2019: ‘hanna naast peninna’
- 5 december 2019: ‘Micha, profeet uit Morèsjèt’
- 6 februari 2020: ‘De bloedvloeiende vrouw’
- 5 maart 2020: ‘lazarus naast de rijke’
- 2 april 2020: ‘De kwetsbare rentmeester’
Bijdrage: 75 euro voor de reeks of 15 euro per lesdag

Bijbelse verhalen over kwetsbaarheid
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Een evocatie die twijfel zaait over de aard van het 
personage: meesterlijk, baldadig of tragisch? 
De treurige roem van Judas Iskariot ligt in zijn 
verraderlijke daad die Jezus van Nazaret in de 
handen van zijn executeurs speelde. Hierdoor 
werd hij de meest verachte verklikker uit de 
wereldgeschiedenis. Zijn daad roept al eeuwenlang 
tal van vragen op. Handelde Judas uit vrije wil? 
Wat waren zijn motieven? Werd hij gedreven door 
geldzucht of was hij teleurgesteld in Jezus? Had de 
duivel Judas in zijn greep?

vrijdag 27 maart 2020 van 20 u. tot 21.30 u. 
Bijdrage: 10 euro

Woordkunstenaar luc Devisscher kruipt in de huid 
van de twaalfde apostel van Jezus. Als de ziel van 
Judas Iskariot gaat hij naast het dode lichaam staan 
dat op de bloedgrond ligt. Zullen we de echte Judas 
te zien krijgen? Is hij niet overal en in iedereen terug 
te vinden? 

In samenwerking met de parochie Sint-Pancratius 
Ranst
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Mijn geloof als Bijbelwetenschapper. 
een broos en eerlijk antwoord
Kan een exegeet nog wel geloven na een kritische 
ontleding en interpretatie van de Bijbel? Als reactie 
op die vraag schreef Bénédicte Lemmelijn het boek 
‘Mijn geloof als Bijbelwetenschapper. Een broos 
en eerlijk antwoord’ (publieksprijs voor het beste 
religieuze boek van 2017). Ze toont daarin aan dat 
kritische theologie en Bijbelwetenschap het geloof 
niet ondermijnen, maar het juist uitzuiverend kun-
nen transformeren. Haar boek is een persoonlijke 
getuigenis van kwetsbaar zoeken om dat, in broze 
authenticiteit, te delen. Dat wil ze ook doen tijdens 
deze lezing.
Begeleiding: Bénédicte Lemmelijn, professor Oude 
Testament, vicedecaan Internationalisering faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven
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Donderdag 14 mei 2020 van 14 u. tot 16.30 u.
Bijdrage: 15 euro
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l De Bijbel lezen in het hebreeuws? het kan!
Basiscursus
In deze cursus worden de basisprincipes van de He-
breeuwse grammatica systematisch aangeleerd. Zo 
heb je na twee jaar een stevige basis om het in groep 
lezen van rijke Bijbelse teksten te kunnen opstarten. 
Deze taaie opdracht wordt verrijkt met Hebreeuwse 
muziek en inhoudelijke doorkijkjes naar de rijkdom 
van de Bijbelse traditie. Een unieke uitdaging!

leesgroep
Wie de basisnoties van Hebreeuws verworven heeft, 
kan deelnemen aan onze leesgroep. Maandelijks le-
zen wij samen fragmenten van Bijbelse verhalen zo-
als ze in het Hebreeuws zijn opgetekend. Zo (her)
ontdekken wij de oorspronkelijkheid en boeiende 
gelaagdheid van deze ‘verhalen voor alle tijden’. Zo-
als in de joodse traditie wordt de lezing verrijkt door 
de onderlinge uitwisseling.
Begeleiding: zr. Godeliph Deruwe, St.-Trudo-abdij 
Brugge, en Hedwig Vercammen, pastoraal werkster
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Basiscursus en leesgroep gaan gelijktijdig door van 9.30 u. 
tot 16 u. op donderdagen 17 oktober, 14 november, 
12 december 2019, 23 januari, 20 februari, 12 maart, 
23 april, 28 mei 2020
Bijdrage: 400 euro voor de hele cursus: 200 euro bij 
inschrijving + 25 euro per lesdag (middagmaal inbegrepen)

Zomercursus: van woensdag 15 tot vrijdag 17 juli 2020 
(meer informatie volgt)



Begeleiding: André Jansen, franciscaan, vooraan- 
staand Franciscuskenner met uitgebreide pastorale 
ervaring

Franciscus en de sultan. een historische ontmoeting
In 1219, precies 800 jaar geleden, tijdens de Vijfde 
Kruistocht ging Franciscus van Assisi naar de islami-
tische sultan van Egypte, Malik al-Kamil om hem de 
(evangelische) vrede aan te kondigen. Hij werd er 
gastvrij ontvangen want hij verbleef er enkele dagen. 
Hoe het gesprek is verlopen, weten wij niet, maar 
het is een historische ontmoeting die ons ook van-
daag nog kan inspireren en helpen zoeken naar een 
goede grondhouding in ons contact met andere cul-
turen en godsdiensten. 
Tijdens deze dag wordt de ontmoeting geplaatst in 
de historische context van de Kruistochten en in het 
geheel van Franciscus’ spiritualiteit. Ze wordt verder 
gezien als een uitdaging voor onze tijd, waar het 
identitaire en polariserende denken de bovenhand 
dreigt te krijgen in het samenleven.
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Zaterdag 12 oktober 2019 van 9.30 u. tot 14 u.
Bijdrage: 40 euro (middagmaal inbegrepen)
 



Bewogen vrouwen in bewogen tijden
Mystieke dagen op hof Zevenbergen

Voor het vijfde jaar op rij laten we ons inspireren 
door ‘bewogen vrouwen’, hun leven, hun werk en 
hun godsverbondenheid daarbij. Want zo mogen we 
het stellen: mystiek is een bewustwordingsproces 
van de goddelijke realiteit in het hier en nu van de 
dagelijkse werkelijkheid. 
Wat leren ons de 13e-eeuwse begijnen hierover? 
Welke taal gaf Hadewijch aan deze intense beleving? 
Hoe reikt ‘Die grote evangelische peerle’, een soort 
mystiek gebedenboek uit de 16e eeuw, ons woorden 
aan over het Onnoembare?
Op zondag 10 november brengt rob Faesen een 
inleiding over ‘De geestelijke beleving van de 
13e-eeuwse begijnen’: wat zeggen de bronnen 
erover, en hoe kunnen we het ons voorstellen?

In de namiddag brengt sander vloeberghs de figuur 
van Hadewijch tot leven.
Voor het avondmaal is er kans om de eucharistie 
mee te vieren. 
Het avondprogramma wordt gebracht door 
pierrette Coffrée met het verhaal ‘De zeer schone 
uren van juffrouw Symforosa, begijntjen’ van Felix 
Timmermans. (Zie volgende pagina.)
Maandag 11 november neemt Dirk Boone ons in 
de voormiddag mee naar de 16e eeuw. Hij stelt het 
geschrift ‘Die grote evangelische peerle’ in het licht 
van de vrouwenmystiek van die tijd.
In de namiddag reflecteren we op wat ons de voor-
bije twee dagen heeft geraakt.
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Zondag 10 november 2019 om 9.30 u. tot maandag 11 
november om 16 u.
Bijdrage: 140 euro (volpension) / 105 euro (zonder 
overnachting) – alle maaltijden en avondprogramma 
inbegrepen 



De zeer schone uren van juffrouw symforosa, begijntjen

“Symforosa is fier dezen ver-
nuftigen hovenier in haar tuin-
tje te zien, ze voelt zich aan-
genaam gestemd in zijn bijzijn 
en stelt hare gebeden tot deze 
avond uit.”

Felix Timmermans

Aansluitend bij het programma ‘Bewogen vrouwen 
in bewogen tijden’ brengt woordkunstenares Pier-
rette COffrée een sappige evocatie van ‘De zeer 
schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen’. Dit 
literatuurpareltje van Felix Timmermans (uitgegeven 
in 1918) voert ons terug naar ons katholieke verleden 
en naar het begijnhofleven in Vlaanderen in de voor-
bije eeuwen. De charmante, lichtvoetige vertelling 
wordt ondersteund door multi-instrumentalist Sonic 
Photon op harmonium, harmonica en lichte percus-
sie.

Vertelling: Pierrette COffrée
Muziek: Sonic Photon
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Zondag 10 november 2019 van 19.30 u. tot 20.30 u.
vrije bijdrage
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Meditatief boogschieten – Boogschieten vanuit het hart   
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spanning en diepste overgave. Kom eens kennisma-
ken met deze bijzondere meditatievorm.

“Wanneer het eigen hart niet geraakt wordt, heeft 
het schieten geen doel getroffen.”

Kyudo, de weg van de boog, ook wel zen-boogschie-
ten genoemd, is een van de oudste disciplines van 
de traditionele Japanse krijgskunsten. Het medita-
tief boogschieten, het boogschieten vanuit het hart, 
is een synthese van westers en Japans boogschie-
ten. Deze fysieke en geestelijke kunst streeft naar 
harmonie met zichzelf, de boog, de pijl, het doel en 
de anderen. De betrachting is niet zozeer het raken 
van het doel, maar een verfijning van handelen en 
harmonie met zichzelf en zijn omgeving. Deze kunst 
ontstaat uit het paradoxale samenspel van uiterste 

Zondag 15 september, 17 november 2019; 19 januari,  
15 maart, 10 mei 2020, telkens van 14 u. tot 17 u.  
Bijdrage: 15 euro per sessie (max. 8 deelnemers per keer)

Begeleiding: 
Johan Leemen, 
begeleider meditatief 
boogschieten



Bomen hebben hun verhaal: over diepgewortelde ervaringen in geuren en kleuren
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Zaterdag 21 september 2019 vanaf 15.30 u.
geef bij je inschrijving aan welke delen van de dag je 
aanwezig zal zijn.
Bijdrage: 25 euro volledig programma (incl. maaltijd) / 
12 euro enkel avondprogramma

eugeen Bouwen en riet smulders stellen hun 
werken tentoon. We ontmoeten hen bij een glaasje 
en een knabbel.
Om 20 u. vertelt veva gerard diepgewortelde 
verhalen met ritselende kruinen en naar bos 
geurende weetjes. nele gerard en pieter lenaerts 
brengen bos en bomen tot leven op hun diatonisch 
accordeon en contrabas.
Wie wil kan mee aan tafel schuiven voor een 
eenvoudige broodmaaltijd om 18.15 u.

“Bomen zijn bakens. Ze hebben het langste leven van 
alle levende wezens op aarde. Het zijn de eeuwige, 
trouwe, geduldige, meest genereuze vrienden van 
de mens. Het zijn plekken voor ontmoeting, rust en 
bijzondere avonturen. Een wereld zonder bomen is 
ondenkbaar, onmogelijk! En toch zijn we de voeling 
met deze prachtige wezens vaak kwijt. Welke 
geheimenissen zouden we te weten komen als we 
ons oor bij hen te luisteren leggen?”
Om 15.30 u. brengt Bert lodewijckx, priester, poëet, 
columnist en ‘bomenvoeler’ een getuigenis over zijn 
wedervaren met bomen.
Aansluitend is er een stille wandeling doorheen het 
bos van Hof Zevenbergen.
Om 17 u. wordt in het kasteel de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Bomen hebben wortels’ geopend. 
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poëziegroep: woorden zoeken voor het onzegbare
Poëzie drukt uit wat moeilijk onder woorden te 
brengen is: verwondering, blijdschap, begrip, angst, 
eenzaamheid, verlangen, hoop, … Wat de dichter 
waarneemt en ervaart, probeert hij in beelden te 
vatten. Zo laat hij ons delen in zijn innerlijke wereld. 
Wat roept dat bij de lezer op? Via de verbeelde 
beleving in het gedicht worden wij uitgenodigd om 
naar onze eigen beleving te kijken. Zo staat poëzie 
helemaal in het leven en geeft ze er een diepere 
dimensie aan. Gedichten lezen is samen kijken naar 
facetten van het leven. 
In de eerste sessie kan je komen proeven en 
eventueel nadien inschrijven voor de reeks.

Begeleiding: Rogier Melis 

Zaterdagen 5 oktober, 16 november, 14 december 2019 
en 11 januari, 8 februari, 7 maart 2020, telkens van 10 u. 
tot 12 u. 
Bijdrage: 60 euro 
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Filmavonden

telkens op vrijdagavond om 20 u.
Bijdrage: 8 euro

Even ontspannen op vrijdagavond, in goed gezel-
schap en met een goede film. We kozen enkele 
mooie films met een sterke inhoud. Na de voorstel-
ling kan je napraten bij een drankje. Welkom in ci-
nema Zevenbergen!

vrijdag 25 oktober 2019 – Departures (Yojiro takita)
Als zijn orkest ontbonden wordt, keert de getalen-
teerde cellist terug naar zijn geboortedorp waar hij 
in de uitvaartsector belandt. Ondanks tegenkanting 
raakt hij steeds meer bedreven in de officiële rituelen 
en begint hij in te zien waar het in het leven om draait. 
vrijdag 29 november 2019 – awakenings (penny 
Marshall)
Dr. Malcolm Sayer krijgt als wetenschappelijk onder-
zoeker een betrekking op de neurologische afdeling 

van een hospitaal in de Bronx. Na vele labotesten 
krijgt hij te maken met levende patiënten die in een 
soort coma verkeren. Zal hij doorzetten met een ge-
waagd experiment?
vrijdag 31 januari 2020 – va, vis et deviens (radu 
Mihaileanu) 
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 her-
innering aan het offer van zijn moeder in het kamp.
Begeleiding: Rogier Melis en Julia Vos
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Zingen als pelgrimstocht
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. 

Vanuit verschillende stemoefeningen ontdek je je 
stem opnieuw en ervaar je klanken met meer diepte 
en breedte. Het zingen wordt meer ontspannen en 
tegelijk energieker. Je stem wordt voller en krach-
tiger. Je ontdekt wat in je leeft en wat je ontroert. 
De zangmomenten worden dan ook afgewisseld met 
persoonlijke tijd. Zo kan het zingen een pelgrims-
tocht naar je ziel worden. 

vrijdag 31 januari 2020 om 10 u. 
tot zondag 2 februari 2020 om 14 u.
Bijdrage: 235 euro (volpension)

Om deel te nemen moet je 
geen ervaren zanger zijn, het 
volstaat dat je graag zingt. 
Maar ook voor professionele 
zangers kan deze zangmedita-
tie een belangrijke meerwaar-
de zijn.

Begeleiding: Antje de Wit, zang- 
pedagoge, zangeres, kerk- 
musicus en koordirigente
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leesgroep: ‘hoog tijd voor een andere god.  
Bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn’ - roger Burggraeve

‘Diepgronden’ is een term uit 
de Westhoek: het grondig op-
ruimen van oorlogsvelden. Op 
een gelijkaardige diepgraven-
de en originele manier weet 
Roger Burggraeve een aantal 
Bijbelse verhalen los te pellen 
uit overgeleverde interpreta-
ties die vaak geruisloos een 
traditioneel godsbeeld ver-
sterkten. Hij laat zien hoe de 

Bijbel ons voortdurend te denken geeft over de ziel 
van ons mens-zijn. En hoe Jezus het godsbeeld bin-
nenstebuiten keert. 

Korte kernachtige samenvattingen na elk hoofdstuk 
vormen goede handvatten voor een bespreking in 
groep. 

Begeleiding: Eddy Van Waelderen, theoloog

Dinsdagvoormiddagen 3, 10, 17 en 24 maart 2020, 
telkens van 10 u. tot 12 u.
Bijdrage: 50 euro
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tocht naar de liefde
Liefde is het centrum en het einddoel van onze tocht 
als mens. Ze raakt heel ons wezen, ons lichaam en 
onze ziel, onze emoties en ons dieper gevoelsleven. 
Onze zoektocht naar liefde begint al vanaf het prille 
begin van ons bestaan. Stilaan groeit een dieper 
verlangen naar anderen en naar de Ander. 

In deze meerdaagse komen thema’s aan bod als: 
lichamelijkheid in de liefde, liefde als passie en eros, 
maar ook als agape, gekwetstheid en onvermogen 
tot beminnen, spirituele groei in de liefde, …
We wisselen daarover uit en zijn hierbij elkaars 
tochtgenoten.
De werkvormen zijn: korte inleidingen, bezinning, 
persoonlijke tijd, gesprek in kleine en grote groep, 
stilstaan bij het thema in poëzie, literatuur, Bijbel en 
religieuze geschriften, muziek.

Begeleiding: Paul Fivez, master in de psychologie, 
psychotherapeut, coach en trainer, 30 jaar actief in 
de non-profitsector en de ouderenzorg 

woensdag 8 juli 17 u. tot vrijdag 10 juli 16 u. 
Bijdrage: 172 euro (volpension)
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stille maandagen 
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 
krijgt een kamer ter beschikking en je vult je tijd 
in zoals jij wil: bezinnend, biddend, wandelend, 
rustend, schrijvend, lezend, … 
Je kan:
-  in stilte verwijlen, je openen voor een dieper niveau 

in je bestaan,
-  mediteren in de kapel of op de meditatiezolder,
-  deelnemen aan de gebedsmomenten, 
-  in stilte wandelen op het mooie domein of in de 

9 september, 14 oktober, 18 november,  
16 december 2019
20 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei,  
22 juni, 20 juli, 17 augustus 2020
Bijdrage: 25 euro (middagmaal inbegrepen)

omgeving, eventueel samen met anderen,
-  lezen wat je zelf wil, of hetgeen je wordt aangereikt 

ter inspiratie,
-  persoonlijk in gesprek gaan met iemand van de 

begeleiding,

De maaltijden zijn in stilte.
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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. 
Doorheen de jaren is in Hof Zevenbergen een ruim 
aanbod van zenmeditatie gegroeid: je kan aansluiten 
bij een korte wekelijkse zensessie op woensdagavond, 
een zenzaterdag of een meerdaagse sesshin.

Begeleiding wekelijkse zen en zenzaterdag: Julia Vos 
en Leen Deduytsche
Begeleiding langere sesshins: br. Jeroen Witkam, br. 
Kees van den Muijsenberg en Ama Samy sj.

Voor meer informatie en data vraag de folder over 
meditatie of kijk op onze site.

wekelijkse zen: elke woensdagavond van 20 u. tot 21.15 u.
Bijdrage: 2 euro per avond
Zenzaterdagen: 19 oktober en 23 november 2019; 
22 februari en 4 april 2020
Bijdrage: 15 euro per dag (picknick meebrengen)
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in stilte van oud naar nieuw
Iedereen die de overgang van het oude naar het 
nieuwe jaar bewust wil beleven in een sfeer van be-
zinning en ontmoeting is welkom. Je kan afwisselend 
kiezen voor poëzie, muziek, klankschalen, lectuur, 
gebed of meditatie. Na het gezellige avondmaal ver-
loopt de hele avond in een ingetogen stilte, tot de 
ochtend. Na de ochtendbezinning wensen we elkaar 
een gezegend nieuw jaar toe en genieten van een 
lekker ontbijt.

Begeleiding: werkgroep Hof Zevenbergen

Dinsdag 31 december 2019 om 17 u. 
tot woensdag 1 januari 2020 na het ontbijt
Bijdrage: 65 euro

stille retraites
Een stille retraite is een doorgedreven bezinningstijd 
van meerdere dagen in groep en in stilte. Elke dag 
zijn er één of meer inleidingen door de begeleider 
en facultatief een meditatieve uitwisselingsronde. Er 
is veel ruimte voor persoonlijk gebed. De dag wordt 
omkaderd door gemeenschappelijke gebedstijden.

Zondag 29 maart tot vrijdag 3 april 2020
Bert Lodewijckx, pr.
Meer dan het gewone in het relatie- en 
gemeenschapsleven
Een retraite voor religieuzen en anderen die zich 
onder de evangelische kritiek willen plaatsen, met 
linken naar de gehoorzaamheid en de nederigheid 
in het religieuze leven. Een evangelisch Bijbelse kijk 
met zeker aandacht voor de brief aan Filemon van 
Paulus.
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Donderdag 21 mei tot vrijdag 29 mei 2020
Jan van de Poll sj. pr. jezuïet
Geïnspireerd door Carlo Maria kardinaal Martini 
(+2012)
We laten een groot gedeelte van zijn ignatiaanse 
retraite over het Johannesevangelie op ons inwerken. 

Zondag 7 juni tot vrijdag 12 juni 2020
Walter Ceyssens sj. pr. jezuïet
Aanvaarden dat je aanvaard bent. Zoeken naar je 
innerlijke fundament
We leven in een veeleisende tijd. Waar krijgen we 
zuurstof? Een uitnodiging om jezelf broodnodige tijd 
te gunnen om je innerlijk fundament te versterken 
en meer zin te krijgen in het leven. 

woensdag 29 juli tot vrijdag 7 augustus 2020
Zr. Karine Willems 
Lectio Divina:  De Hebreeënbrief
De lezing van deze brief leidt ons dieper binnen in 
het Christusmysterie. Het is een ontmoeting met 
Christus, onze verheven Hogepriester, door wie wij 
vrijmoedig kunnen naderen tot de troon van Gods 
genade.

Voor alle retraites is het 
onthaal voorzien om 17 uur.
De vijfdaagse retraites 
eindigen na het middagmaal, 
de achtdaagse na het ontbijt.

Bijdrage: vijfdaagse 345 euro, achtdaagse: 
465 euro, lectio: 495 euro (volpension)
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in balans. een reflectie op geluk in de dagelijkse werkelijkheid
De maatschappij waarin wij leven stelt hoge ver-
wachtingen. Welke grondhoudingen kunnen ons 
helpen om in het dagelijks leven in balans te blijven? 
Hoe kunnen we daarbij ook gelukkig zijn? Wat is ge-
luk au fond? 
Bij deze vragen staat Katrien Cornette samen met 
ons stil. Ze illustreert haar verhaal met vele persoon-
lijke getuigenissen en maakt zowel de koppeling 
naar eeuwenoude wijsheden als naar recente spiri-
tuele teksten. We worden ook uitgenodigd om zelf 
te bezinnen over de verschillende items die ze aan-
reikt en erover uit te wisselen met elkaar.
Begeleiding: Katrien Cornette, doctor in de 
praktische theologie, pastor en vormingswerker 

Zaterdag 8 februari 2020 van 9.30 u. tot 16 u.
Bijdrage: 40 euro (middagmaal inbegrepen)
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als ouder worden ook jou aangrijpt
Iedereen komt in de loop van het leven in contact 
met ouderdom. Dat is een kwetsbaar gegeven en 
het grijpt je aan. Het is een tijd van verlieservarin-
gen, rouw, onzekerheid, loslaten, twijfels over de 
toekomst. Existentiële en spirituele vragen komen 
op de voorgrond.
Ouder worden heeft ook mooie kanten. Je kan rustig 
terugblikken. Er is meer kans voor bezinning, verdie-
ping, onthechting, stilstaan bij de eigen betekenis en 
zingeving, bewustwording van de spirituele en reli-
gieuze dimensie.
Tijdens deze samenkomst krijg je korte inleidingen, 
persoonlijke verwerkingstijd en kans tot uitwisseling. 
Je kan ook genieten van mooie verhalen en teksten 
over ouder worden.

Begeleiding: Paul Fivez, master in de psychologie, 
psychotherapeut, coach en trainer, 30 jaar actief in 
de non-profitsector en de ouderenzorg 

Dinsdag 3 maart 2020 van 14 u. tot 16.30 u.
Bijdrage: 15 euro
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ontmoeting in het luisteren
Luisteren is een weg naar verbinding en ontmoeting. 
Het veronderstelt openheid naar de ander (empa-
thie) en contact met jezelf (authenticiteit). Luisteren 
zet in beweging. Je doet het met heel je lichaam, 
je zintuigen, je hart, je emoties, je geest, je ziel. Er 
ontstaat openheid op en verbinding met het grotere 
geheel.
In deze sessies staan we stil bij hoe we kunnen luis-
teren, wat onze kwaliteiten zijn, hoe we het luisteren 
beleven. We oefenen vanuit meditatie en stilte, wis-
selen uit in duo’s en in groep, ontdekken hoe schrij-
vers, kunstenaars, filosofen omgaan met luisteren.
We voorzien een introductiedag en twee verdie-
pingsdagen. Je kan inschrijven voor beide program-
ma’s of voor elk apart.

Begeleiding: Paul Fivez, 
master in de psychologie, 
psychotherapeut, coach 
en trainer, 30 jaar actief in 
de non-profitsector en de 
ouderenzorg 

introductiedag: Zaterdag 14 maart 2020  
van 14 u. tot 16.30 u. 
Bijdrage 15 euro
verdiepingsdagen: vrijdag 24 april 18 u 
tot zondag 26 april 17 u.
Bijdrage: 172 euro (volpension) 

| 29 | 
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leven in liefde met hildegard von Bingen als gids
Als middeleeuwse mysti-
ca had Hildegard een ei-
gen visie op de geestelij-
ke en spirituele krachten 
die ons welbevinden be-
vorderen of eerder blok-
keren. Ze stelt dat onze 
psychische gezondheid 
afhankelijk is van de 
mate waarin wij ons kun-
nen verbinden met de 
universele Liefde. Dit 

lichten wij toe aan de hand van haar visoenen rond 
verbondenheid, en rond de krachten van de deug-
den en ondeugden die haar psychologie uitmaken. 

Inhoudelijke uiteenzettingen worden afgewisseld 
met meditatieve momenten, stilte, poëzie, wande-
lingen, Hildegards voeding en muziek, om zo in ver-
binding te komen met de universele Liefde die ons 
als mensen over tijd en ruimte heen verbindt. Want 
volgens Hildegard zijn wij allen drager van de god-
delijke vonk in ons. Zij zal onze gids zijn.
Begeleiding: Hedwig Vercammen en Annemie Braem 

Zaterdag 27 juni 2020 om 9.30 u. tot zondag 28 juni 
2020 om 16.30 u.
Bijdrage: 139 euro (volpension) 
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gigantisme. van too big to fail naar 
trager, kleiner en menselijker
Onze wereld lijdt aan gigantisme. De topbedrijven en 
-organisaties worden steeds groter en machtiger. Dat 
doodt gezonde concurrentie, leidt niet tot duurzame 
groei en brengt de mens in verdrukking, met welvaartsziektes als 
burn-out of obesitas tot gevolg. Een gezonde toekomst voor onze 
economie zal kleiner, trager én gelukkiger zijn. Het zal een economie 
zijn die zich niet laat leiden door groeiobsessie en de volgende 
generaties met schulden opzadelt, sociale scheeftrekkingen 
veroorzaakt en het milieu zwaar belast. Geert Noels pleit er in 10 
stappen voor de spelregels bij te stellen om de giganten te temmen, 
en het individu terug een plaats te geven in de wereldeconomie.
Begeleiding: Geert Noels, Belgisch ondernemer en macro-econoom

Dinsdag 5 november 2019 van 19.30 u. tot 21.30 u.
Bijdrage: 10 euro 

| 31 | 

echo’s van religieus leven 
Zowel leken als religieuzen worden 
vandaag uitgedaagd om op een 
nieuwe manier vorm te geven aan hun 
religieuze bewogenheid. Samen met 
de spreker delen we ervaringen en 
vragen met betrekking tot elke vorm 
van authentiek leven in navolging van 
Christus. Een dag van ontmoeting, 
inspiratie en bemoediging voor al wie 
begaan is met een bezield religieus 
leven vandaag.
Begeleiding: Claudia Theinert, 
geestelijk begeleidster en bezieler van 
Levensmozaïek

Zaterdag 6 juni 2020 van 9.30 u. tot 16.30 u.
Bijdrage:  40 euro
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Maandelijkse gebeds- en  
ontmoetingsavond

elke eerste dinsdag van de maand om 20 u.  
nodigen we je uit in de kapel van het kasteel 

voor een gebedsviering met de gemeenschap. 
Vooraf ben je welkom voor een broodmaaltijd 
om 19 u., na het gebed is er gelegenheid tot  

ontmoeting bij een drankje.  
Op 3 december is dit een adventsviering.

Op 3 maart is dit een  vastenviering.
In juli en augustus is er geen gebedsviering.

goede vrijdag: light a candle 
Op Goede Vrijdag kan je terecht in Hof Zevenber-
gen voor een persoonlijke meditatieweg. Onze ver-
bondenheid met het lijden en onze hoop op opstan-
ding drukken we uit in een kring van licht. Bij droog 
weer gaat de meditatieweg buiten door, bij regen-
weer wordt binnen een meditatiekring gemaakt. 
vrijdag 10 april 2020 tussen 20 u. en 21.30 u.
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weekdagen
  8 u. Morgengebed 
  12 u. Middaggebed  
   (niet op zaterdag)
  17 u. Vespers

Zondag
  9 u. Morgengebed
  17 u. Vespers

Christelijke meditatie 
elke maandag van 20 u. 
tot 20.30 u.

Dagelijks gebed Blijf op de hoogte

In de loop van het jaar zijn er soms wijzigingen en ontstaan er nieuwe 
initiatieven. 
Als je op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen op Hof Zeven-
bergen, schrijf je dan in op onze maandelijkse nieuwsbrief. 
Dat kan via het contactformulier dat je vindt op de website:  
www.hofzevenbergen.be
Op de website vind je ook alle informatie over onze initiatieven. 

De foto’s in deze brochure zijn van Bruno Jacobs (†).
Het team en de vrijwilligers van Hof Zevenbergen zorgden voor teksten en inspiratie.
De werking van Hof Zevenbergen wordt financieel gesteund door het Convent van 
Betlehem, vzw Oever, de gemeente Ranst en vele particuliere giften.
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 September
 8 Opendeurdag met boekenfeest p.3

 9 Stille dag p.23

 15 Meditatief boogschieten p.16

 19  Start Bijbelgroep 

  ‘Profeten zwijgen niet’ p.8

 21 Bomen hebben hun verhaal p.17

 November
 5 Gigantisme  p.31

 10 Start mystieke dagen p.14

 10 Vertelling Symforosa begijntjen p.15

 17 Meditatief boogschieten p.16

 18 Stille dag p.23

 23 Zenzaterdag p.24

 29 Filmavond p.19 

 

 Oktober
 3 Start Bijbelreeks 

  ‘Kwetsbaarheid in OT en NT ‘ p.9

 5 Start poëziegroep p.18

 5 Dag van de Menswording p.6

 6 Benefietconcert p.5

 12 Franciscus en de sultan p.13

 14 Stille dag p.23

 14 Start spiritualiteitsgroep p.7

 17 Start cursus Hebreeuws p.12

 19 Zenzaterdag p.24

 25 Filmavond p.19

  

 December
 3 Adventsbezinning p.32

 16 Stille dag p.23

 31 Van oud naar nieuw p.25

 Januari
 19 Meditatief boogschieten p.16

 20 Stille dag p.23

 31 Start zangweekend p.20

 31 Filmavond p.19

  

 Februari
 8 In balans p.27

 10 Stille dag p.23

 22 Zenzaterdag p.24

  

 Maart
 3 Start leesgroep p.32

 3 Als het ouder worden ons 

  aangrijpt p.21

 3 Adventsbezinning p.28

 9 Stille dag p.23

 14 Introductie luisteren p.29

 15 Meditatief boogschieten p.16

 27 Evocatie Judas  p.10

 29 Start retraite B. Lodewijckx p.25

  

 April
 4 Zenzaterdag p.24

 6 Stille dag p.23

 10 Light a candle p.32

 24 Verdiepingsdagen luisteren p.29

  

20202019
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 Mei
 10 Meditatief boogschieten p.16

 11 Stille dag p.23

 14 Mijn geloof als 

  Bijbelwetenschapper p.11

 21 Start retraite J. van de Poll p.26

    

 Juni
 6 Echo’s van religieus Leven p.31

 7 Start retraite W. Ceyssens p.26

 22 Stille dag p.23

 27 Weekend Hildegard von Bingen p.30

  

 Juli
 8 Start ‘Tocht naar de liefde’ p.22

 20 Stille dag p.23

 29 Start Lectio Divina p.24

 Augustus
 17 Stille dag p.23

2020
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inschrijven is noodzakelijk voor alle initiatieven in 
deze folder, liefst schriftelijk of per e-mail: 
Kasteeldreef 22, 2520 Ranst
info@hofzevenbergen.be
Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving. 

Na de bevestiging kan je betalen via overschrijving 
op rekening BE 12 7350 3688 9892 
Ter plaatse afrekenen kan ook (enkel cash).

Voor meerdaagse initiatieven met overnachting 
krijg je enkele weken vooraf een mail of brief met 
praktische informatie. 



Je kan steeds bij ons terecht voor 
inschrijvingen en informatie.

Maatschappelijke zetel: vzw Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst

HOF ZEVENBERGEN vzw
www.hofzevenbergen.be

Kasteeldreef 22,  2520 Ranst
03 205 65 70
info@hofzevenbergen.be
IBAN BE12 7350 3688 9892


