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Lieve vrienden van Hof Zevenbergen, 

Bij de start van dit nieuwe school- en werkjaar zijn wij er ook 

weer met onze maandelijkse nieuwsbrief en een gloednieuw 

jaarprogramma dat wij feestelijk inzetten met een heus 

Boekenfeest en Opendeurdag! Op onze website  verschijnen 

vervolgens de nieuwe activiteiten. 

Hier vind je alvast de jaaragenda en kan je ook het 

programmaboekje downloaden! Wij wensen jou een 

inspirerend en verfrissend nieuw werkjaar toe vol van leven 

en leven geven! 

Team Hof Zevenbergen 
 

Inschrijven 

 

 

  

 

 

*Boekenfeest en Opendeur 8 september* 

Ooit al eens op een boekenfeest geweest?! Kom en zie want 

je kan er heel wat beleven zoals historische vertellingen, 

lezingen van Hans Gijbels en Dries De Backer, demonstratie 

boekbinden, tweedehandsboeken, leuke activiteiten voor 

kinderen zoals vertelwandeling, geheimschrift, kalligrafie, 

boeken kaften en nog zoveel meer...  Lees meer. 

Voor ieder wat wils dus kom zeker eens langs.  

Van harte welkom en hopelijk tot blij weerzien zondag!   

Toegang gratis 
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Gebedsavond dinsdag 3 september om 20.00 u. 

in de grote kapel  

Van september tot mei nodigen we je elke eerste dinsdag van 

de maand van harte uit om met ons mee te bidden in de grote 

kapel. Voordien (om 19.00u) kan je met ons een eenvoudig 

avondmaal nuttigen mits een seintje dat je graag komt mee 

eten! Na het gebed ontmoeten we elkaar bij een drankje om 

nog wat na te praten. Iedereen is van harte welkom! 

Vrije bijdrage voor de maaltijd 
 

 

 

 

Stille maandag 

Maandag 9 september 2019  

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 
 

 

 

 

Meditatief boogschieten - vanuit het hart 

Zondag 15 september 2019 (14.00u.-17.00u.) 

'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. Kom eens kennismaken met deze bijzondere 

meditatievorm.  Lees meer. 

Begeleiding: Johan Leemen 

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

 

 

 

Start Bijbelgroep: Profeten zwijgen niet 

Donderdag 19 september van 20.00 u. - 22.00 u. 

De Bijbelse profeten nemen geen blad voor de mond. Soms 

in bikkelharde taal, soms in haast poëtische woorden. Maar 

wat maakt iemand tot een profeet? We lezen en bespreken 

een aantal hoofdstukken uit de grote en kleine Profeten en 

maken zo kennis met hen. Een boeiende uitdaging! 

Misschien iets voor jou?!  Lees meer. 

Begeleiding: Peter Houlleberghs 

Bijdrage: 70 euro voor de reeks 
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Bomen hebben hun verhaal 

Zaterdag 21 september (15.30 u. - 21.00 u.) 

Bomen zijn bakens. Ze zijn de eeuwige, trouwe, geduldige, meest 

genereuze vrienden van de mens en plekken voor ontmoeting, rust 

en bijzondere avonturen. Welke geheimen zouden we te weten 

komen als we ons oor bij hen te luisteren leggen? Op onze website 

vind je het hele programma! Hier alvast een voorsmaakje: 

15.30 u.: getuigenis en stille wandeling 

17.00 u.: Opening tentoonstelling 'Bomen hebben wortels' 

20.00u.: Vertellingen rond bomen                                       Lees meer. 

Bijdrage: 25 euro volledig programma 

12 euro enkel het avondprogramma 
 

 

 

  

 

Klik op één van deze boeiende reeksen voor meer info en schrijf je tijdig in! 

 

 

 

 

Neem de dingen zoals ze zijn. 

  

Vertrouw je eigen kracht... 

 

Open je deuren en geniet! 
 

 © Patrick Mundus 

 

 

 

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en vul je naam in, dan word je uitgeschreven! 
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