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Lieve vrienden, 

Advent is in zicht! Een tijd van intens 

verwachten waarin het Licht midden de 

duisternis elke week een beetje sterker 

wordt. Via deze nieuwsbrief nodigen wij je 

uit voor een paar boeiende activiteiten. 

Moge het Licht je hart verlichten, sterken 

en verwarmen.  

Team Hof Zevenbergen 
 

Inschrijven  

 

   

 

 

Filmavond: Awakenings (Penny Marshall) 

Vrijdag 29 november 2019 om 20 u. 

Dr. Malcolm Sayer krijgt als wetenschappelijk onderzoeker 

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 gewaagd experiment? Lees meer! 

Begeleiding: Rogier en Julia Melis-Vos  

Bijdrage: 8 euro 
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Adventsviering 

Dinsdag 3 december 2019 (20.00u) 

 

Op dinsdag 3 december is er een  stemmige adventsviering met als 

thema: 'Wees blij, voor jou wordt de Schepper een Kind!' 

Vooraf ben je welkom voor een broodmaaltijd om 19 u. Na het 

gebed is er gelegenheid tot ontmoeting bij een drankje. Lees 

meer. 

Vrije bijdrage voor de broodmaaltijd 

 

 

 

 

Bijbelreeks: 'Micha, profeet uit Morèsjet' 

Donderdag 5 december van 9.30 u. - 12.00 u. 

Kwetsbaarheid is in onze maatschappij van ‘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 

durven 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. Lees meer. 

Begeleiding: Egbert Rooze  

Bijdrage: 15 euro per lesvoormiddag 

 

 

 

 

Stille dag 

Maandag 16 december 2019 / 20 januari 2020 

Een stille dag biedt je de kans om te midden van de drukte 

van het leven even halt te houden, tot jezelf te komen. Een 

dag lang ga je samen met anderen de stilte in. Wij zorgen 

voor een kamer, een lekkere warme maaltijd en koffie. Jij 

kan genieten van de mooie natuur of de stilte van je kamer 

en die dag doorbrengen zoals je zelf verkiest. Lees meer. 

Bijdrage: 25 euro (warm middagmaal en 2x koffie) 
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Meditatief boogschieten - vanuit het hart 

Zondag 19 jan./15 maart/10 mei 2020 

Extra data voor beginners: 16 febr./ 5 april/ 7 juni  

14 u. - 17 u. - Binnenactiviteit! 

'Wanneer het hart niet geraakt wordt, heeft het schieten 

geen doel getroffen.' 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 spanning en diepste 

overgave. Lees meer. 

Begeleiding: Johan Leemen 

Bijdrage: 15 euro per sessie (max. 8 p.  per keer) 

 

 

 

 

In stilte van Oud naar Nieuw 2019 - 2020 

VOLZET / inschrijven op de wachtlijst kan wel ! 

Een avond gevuld met allerlei stemmige activiteiten waarin 

je afwisselend kan kiezen voor poëzie, muziek, klankschalen, 

lectuur, gebed of meditatie. Lees meer. 

 

 

 

  

Zingen als pelgrimstocht 

Antje de Wit 

 

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. Het zingen wordt meer ontspannen en 

tegelijk energieker. Je stem wordt voller en krachtiger. 

Om deel te nemen moet je geen ervaren zanger zijn, het 

volstaat dat je graag zingt.  Lees meer. 
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Begeleiding: Antje de Wit 

31 jan. 2020 om 10.00 u. tot 2 febr. 2020 (14 u.) 

Bijdrage: 235 euro (volpension) 

  

  
 

 

 

Klik op deze foto's voor meer info over zenzaterdagen en filmavond en schrijf je tijdig in:  

 

 

 

 

 

 

 

Zullen wij dan Jij en ik 

met een hart van goud 

in het flakkerend licht 

naar de mensen gaan. 

  

En telkens beschroomd 

op de drempel staan, 

de mirre van de hoop, 

de wierook van de eerbied 

voorzichtig in onze handen. 

  

Om als een kind dat nog droomt 

van een wereld die goed is, 

even een glimp te zien 

van God zelf die ons aankijkt 

in het gelaat van de ander. 

  

© Kris Gelaude 
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Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en vul je naam in, dan word je 

uitgeschreven!  
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Facebook  
 

 

 

 

Website  
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