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NIEUWSBRIEF HOF ZEVENBERGEN
NOVEMBER 2020

Een novemberzon schittert op prachtige herfstbladeren ...
Het kan zo mooi zijn, de herfst, ook hier in Hof Zevenbergen!
Nu is het echter bang afwachten wanneer we weer gasten mogen ontvangen.
Al onze plannen voor de komende maand moeten we even opbergen.
Maar we willen het virus met zijn allen verslaan en dat kan alleen als we al
onze contacten stilleggen.
Dus geen poëzie of stille maandag, geen voordracht: "Dood doet leven", geen
film en hoogstwaarschijnlijk ook geen introductie op Hildegard van Bingen.
Na corona komen er nog maanden en dan gaan we er weer volop voor! Dus er
is niets verloren, alleen uitgesteld!
Lieve mensen, gasten van Hof Zevenbergen, we laten mekaar niet los!
Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het leven hier op het Hof
... hoe stil het nu ook is.
Gelukkig hebben we nog een boodschap vanuit Duffel!

Begin november willen wij ons biddend en dankend verenigen met al onze
overledenen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn wij, nu de samenleving opnieuw in de
greep is van het Coronavirus, genoodzaakt onze geliefde overledenen in
besloten kring te gedenken.
Om zoveel mogelijk zusters, families van medezusters en personeel, vrienden
en kennissen de gelegenheid te bieden met ons mee te bidden zal de
gedachtenisviering opgenomen en uitgezonden worden via TV Eclips.
De viering heeft live plaats op 2 november in de kloosterkapel te Duffel.
De TV mis kan je volgen op zaterdag 7 november te 18.00u .
Wie (digitaal) aangesloten zijn bij Proximus op kanaal 90 of 340, voor
Telenetkijkers op kanaal 51.
Zuster Yvonne

Op 7 november om 18 u.
kunnen we ons verbonden voelen
met de grote familie van de
Beweging van Menswording.
Zusters en leken
samen gedenkend
allen die ons zijn voorgegaan.
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