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Een programma voor december kunnen we niet aanbieden via onze nieuwsbrief.

Omwille van corona is Hof Zevenbergen ook in december gesloten.

Nochtans is dit een mooie tijd van het jaar op weg naar het feest van de Menswording.

Daarom hebben we verschillende mogelijkheden bijeen gezet om de adventstijd op een

zinvolle manier te kunnen vieren.

Het is een verscheiden aanbod ... voor elk wat wils!

TAU wil mensen opnieuw samenbrengen

rondom het oude verhaal van de kerststal

in Greccio. 

Met Franciscus mogen wij komende

advent kijken naar de kerststal en hopen

dat het Kind in de voederbak ons spreekt

van een liefdevolle God die tot ons komt

in het kleine, kwetsbare  bestaan.

ADVENTSBEZINNINGEN

TAU biedt traditiegetrouw wekelijkse online adventsbezinnigen waarin het verhaal van

Franciscus die Kerst viert te Greccio uitgediept wordt.

Schrijf je in via www.franciscaansbezinnen.be

TAU brengt meerdere initiatieven rond de franciscaanse spiritualiteit.

Naast de wekelijkse adventsbezinning bieden ze ook stalmeditaties aan, tips om de

kerststal thuis tot leven te brengen, een adventswandeling ...

Ga daarom naar de website: www.franciscaansleven.be

Adventsretraite 2020 - "Zie, Ik kom

spoedig"

De adventsretraite 2020 is geschreven

door jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Hij

stuurt de online retraitanten met vier

thema’s op pad richting Kerst: verlangen,

verwachten, bereiden en ontvangen. Voor

elke week één.

Deze online retraite is gratis. Deelnemers ontvangen dagelijks om 18.00 uur een

gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat

uit een bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen

in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Op de zaterdagochtenden kun je deelnemen aan onze geleide meditatie via Zoom.

Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte overweging over het

thema van de nieuwe week. In die mail staan ook enkele nieuwe gebedstips en

inspirerende citaten.

Deze retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. 

Voor meer info ga je naar de website: www.ignatiaansbidden.org

Enkele tips uit de adventsbrief van

onze bisschop, Johan Bonny

Met kleine rituelen kunnen we het

kerstverhaal in huis halen: een kerststal,

een lichtje, een adventskalender, een

bijbelverhaal, een spaarvarkentje voor het

goede doel, een lijstje met

contactpersonen

Tijdens de advent zal het bisdom Antwerpen extra inzetten op digitale verbinding en

ondersteuning. Kerstmis is immers meer dan een feest. Het gaat over de kern van ons

geloof: dat God in Jezus mens is geworden. Wat een ongehoord en ondoorgrondelijk

gebeuren! Dagelijks kan je aanklikken op de website van het bisdom Antwerpen voor

een liturgisch en een bezinnend aanbod. Dank aan al wie vertrouwd is met internet om

anderen deze verbinding te helpen maken. Ik denk hierbij aan ouderen of alleenstaanden

uit de buurt, voor wie internet minder vertrouwd is. In deze donkere dagen kan ‘een kleine

goedheid’ veel betekenen. Ik wens u een gezegende adventstijd!

Welzijnszorg en de

kernvraag: "Waarom doen

we wat we doen?" 

Als netwerk Attent

ondersteunen en versterken

we elkaars inzet. Voor de

tweede aflevering van

“Geloven op maandag”

sloegen we de handen in

elkaar met Welzijnszorg.

Vorig jaar stond Welzijnszorg in het kader van 50 jaar strijd voor solidariteit stil bij de

kernvraag: “Waarom doen we bij Welzijnszorg wat we doen?” Jos Mariën begeleidde het

denkproces en reikte inspirerende bijbelverhalen aan. In een film brengt hij ook met verve

aan wat hem ten diepste drijft. In “Geloven op maandag” maken we plaats voor zijn

verhaal. Verder geeft regionaal Welzijnszorgmedewerker Brecht Thijs tips om in de

lockdownperiode actief en creatief campagne te voeren. Thema dit jaar is "Wonen

onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!"

Hoe neem je deel?

De presentatie van het thema bekijk je in de loop van maandag 14 december op je  eigen

ritme. Voor wie wil is er dan  ’s avonds tussen 20 en 21 uur een gespreks- en

ontmoetingsmoment voor maximum 12 - 15 deelnemers. De vraag "waarom doen we wat

we doen” staat centraal en je kan ook ervaringen uitwisselen of meer tips krijgen voor de

campagne van Welzijnszorg.

Begeleiding: Brecht Thijs en Rita Boeren.

Ga via het web naar: Attent Bisdom Antwerpen en dan kan je je aanmelden.

Wil je deze Advent intens

te beleven?

Dit is ons aanbod:

Online retraite door

Laurence Freeman (met

vertaling)

Mediteren op woensdag en

vrijdag om 20u (met extra

uitleg)

Een wekelijkse tekst van

Laurence Freeman rond de

Advent

Schrijf je in voor 26 november, voor elke activiteit die je wil meemaken.

Krijg je op woensdag al de uitnodiging voor de meditatie? Dan hoef je niets te doen. 

Elk aanbod is gratis, behalve de retraite

Meer info: https://www.christmed.be/advent-2020.html.

De stille Godsverwachting

De stille Godsverwachting

die wij advent noemen

leert je anders kijken,

voelen, spreken, handelen.

Want niets is onomkeerbaar

of voorgoed verloren.

Alles blijft wachten

in zijn diepste kern

op – God weet –

een bewogen menselijke hand

waarmee al het gekneusde

en vertrapte weer kan worden

aangeraakt en in het licht getild.

Om onaantastbaar

als een ster te schijnen.

De stille Godsverwachting

brengt je in een sterke tegenstroom,

vandaag, in deze wereld.

van hoop ondanks het onheil.

Van recht doen onvoorwaardelijk.

Van zachte kracht

als antwoord op geweld.

Van mildheid en van mededogen.

Kris Gelaude

TOCH AL EEN VOORUITBLIK OP JANUARI

 

Op maandag 11 januari starten onze Salongesprekken, van 19.30 u. tot 21 u.

De sprekers voor deze salongesprekken zijn:

11 januari: Manu Keirse, professor emeritus specialist rouwverwerking - Zorgen

voor/verzorgd worden in een   geïndividualiseerde samenleving

18 januari: Peter Verlinden, journalist - Moeten wij vandaag de last dragen uit de vorige

generaties.

25 januari: Nikolaas Sintobin, jezuïet - Digi-taal: communicatie tussen afstand en nabijheid

1 februari: Herman De Dijn, filosoof - Op zoek naar identiteit in een fluïde samenleving.

Professor Guido Van Heeswijck is onze 'reflector'.

Erik Herrebosch leidt alles in goede banen.

Meedoen kan door ter plaatse aanwezig te zijn (max. 15 personen) of  door via de website

in te tekenen op online streaming.

De inschrijvingen gebeuren via de website.

Vanaf dinsdag, 1 december staat het formulier online!

Voor alle informatie ga je naar onze website: www.hofzevenbergen.be. 

Heel veel dank voor de reacties die we kregen

en nog zullen krijgen

op onze vraag naar sponsoring in onze nieuwsbrief van vorige week!
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