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veertig dagen woestijntijd

of meer

heb jij ook het gevoel

dat we reeds lang ergens in die woestijn ronddolen

op zoek naar verlossing

onderweg naar verrijzenis

tijdens de veertigdagentijd

krijgt die woestijnervaring een dubbele betekenis

en we vinden het spijtig

dat we die niet samen kunnen beleven

want ja

ook in de maand maart

zal het nog heel stil blijven

in Hof Zevenbergen

maar we houden ons vast aan sprankeltjes van hoop

 

SPRANKELTJES VAN HOOP

Heel voorzichtig hebben we in februari de deur weer op een kier gezet.

En ja, de mensen waren er blij om.

Lees hier een kort verslag van Greet, over haar stille dag

Goed nieuws! De poort van Hof Zevenbergen gaat terug een klein beetje open!

Ik schreef me onmiddellijk in voor de stille dag. Daarna kwam de twijfel: is dit wel

wat ik het meest nodig heb in deze tijd? Alweer een dag met weinig tot geen

contacten? Iets in mij zei: ‘ga toch maar’ en dus ging ik … God zij dank!

Het werd een intense stille dag, nog meer dan anders.

Al lezend en schrijvend, al wandelend en biddend mocht ik (opnieuw) helemaal thuis

komen bij Hem en/in mezelf.

Aan het onthaal, tijdens het middaggebed, dankzij de ‘room service’, doorheen een

deugddoend gesprek mocht ik warme verbondenheid ervaren.

Met frisse moed keerde ik naar huis, klaar om verder op weg te gaan.

Ik hoop en bid dat deze gezegende plek nog lang mag blijven bestaan!

En ook een individueel verblijf heeft deugd gedaan:

Als ik in de woestijn zit heb ik de kans om te overleven

zolang ik blijf geloven in de oase.

Phil Bosmans

Volgende geplande activiteiten in maart kunnen niet doorgaan:

2 maart: de leesgroep: 'De laatste christen' 

2 maart: de vastenbezinning

13 maart: vogelzang en klassieke muziek

21 maart: meditatief boogschieten

26 maart: evocatie: Het meesterlijk plot van Judas Iskariot

Wat de woestijn mooi maakt,

is het feit dat er ergens een waterbron verborgen is.

Antoine de Saint Exupéry

Maar onze deuren blijven open staan

15 maart: stille dag. Je beschikt over een kamer en je kan deelnemen aan de

gebedsmomenten. Je vult je tijd zoals je wil: bezinnend, biddend, wandelend,

rustend, schrijvend, lezend ...Het eten wordt op de kamer gebracht. 

Een individueel verblijf: je beschikt over een kamer om te werken, online een

cursus te volgen, er even tussenuit te zijn, te studeren ... De maaltijden worden op

de kamer gebracht. Aanvragen op info@hofzevenbergen.be

De woestijn is het theater van de menselijke strijd van het zoeken naar God.

Jan Majernik

Een stille retraite van zondag 21 maart tot vrijdag 26 maart 2021

Leven met de eindtijd ... iets van alle leeftijden

Bert Lodewijckx, priester

We hebben soms het gevoel dat we leven in de eindtijd, door ziekte en ouderdom,

door chaos in de wereld. De eindtijd is van alle tijden, maar ze roep op tot

waakzaamheid, tot je klaarmaken, tot het overschouwen van de levensbalans. Een

Bijbels evangelische kijk op dit aanvoelen.

Je kan deze retraite op twee manieren volgen:

ter plaatse, in een beperkte groep. De inleidingen en vieringen worden in ruime

lokalen gegeven zodat er voldoende ruimte is tussen de deelnemers. De maaltijden

worden op de kamers gebracht. Voor dit volpension betaal je 355 euro. We houden

rekening met de datum van (her)inschrijving en laten tijdig weten of je naar hier kan

komen.

on line: via een link kan je de inleidingen en de vieringen thuis volgen. Je krijgt tijdig

het programma zodat je weet op welk tijdstip je moet inzoomen. Deelnameprijs: 60

euro.

Wie reeds ingeschreven was krijgt een brief met de vraag om  je deelname te bevestigen.

Goede vrijdag 2 april 2021

Light a candle

Hof Zevenbergen te Ranst

tussen 15.00 u. en 16.00 u. of 19.30 u. en 21.00 u.

TOT ZOVER DE LIEFDE
Kruisweg met teksten van Erik Galle

en foto’s van de glasramen van St. Pauluskerk te, Deurne

We nodigen je graag uit voor een stille kruisweg in en rond het kasteel van Hof

Zevenbergen te Ranst. (coronaproof)

Deelname gebeurt individueel of met je bubbel. Vergeet je mondmasker niet!

Breng zeker je smartphone mee voor de audiovertelling. Er worden ook teksten voorzien.

 

Dit is een samenwerkingsproject tussen Hof Zevenbergen vzw en de parochie St.

Pancratius , Ranst

Een aanbod voor individueel verblijf of verblijf in je bubbel. Enkele dagen rust in een

prachtige bosrijke omgeving, dicht bij de dorpskern en toch midden in de stilte van

de natuur

De Linde, een gezellige boswachterswoning, biedt onderdak aan een gezin of een

bubbel van maximum 5. Je beschikt over een living met zithoek, tv-hoek, keuken,

vier slaapkamers en een badkamer. Huurprijs: per maand 950 euro; per week 350

euro; midweek of weekend 250 euro (inclusief energie, internet, TV)

In het convent is er een spiksplinternieuw appartementje voor één of twee

personen. Op de foto's is het nog niet gemeubeld maar daar zijn we volop mee

bezig.  Huurprijs: per maand 730 euro; per week 250 euro ((inclusief

energie, internet)

In de studio  is er ruimte voor één of twee personen. Er is een living, keuken,

slaapkamer en badkamer. Huurprijs: per maand 560 euro; per week 155 euro

((inclusief energie, internet, TV)

Het team van Hof Zevenbergen
wenst je een bezinnende tijd naar Pasen toe!
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