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Lieve vrienden, 

amper enkele weken na het afscheid van de zusters heeft de 

corona-crisis alles lam gelegd. Ook de activiteiten in Hof 

Zevenbergen ... 

In onze oase van rust werd het heel stil!  

Enkel de natuur bleef groeien en bloeien. 

Maar nu komt er  stilletjes aan terug leven, ook hier bij ons 

en we zijn heel blij dat we jullie terug een nieuwsbrief 

mogen bezorgen. 

 

 

 

 



 

 

 

Zuster Mieke, 

hier genietend tijdens de afscheidsviering 

eind februari, 

is stilletjes naar de overkant vertrokken. 

 

Bij het licht van een kaarsje waren we, tijdens 

haar verrijzenisviering, van hieruit bij haar 

en bij heel de zustergemeenschap ... 

 

We zullen haar missen 

maar geloven oprecht dat ze zal blijven 

waken over haar Hof Zevenbergen. 

 

 

Vrouw die bidt 

die lacht, die zingt 

die ziet 

bemint 

het Leven vindt 

 

Verhaal 

in taal 

in Woord dat roept 

toekomst 

daagt 

voor al wie zoekt 

 

Licht dat stroomt 

door  

lijf en ziel 

ochtend gloort  

in  

Liefdeswoord 

(Erik) 

  

 



 
 

 

En samen met haar durven we 

blijven dromen ... 

Deze tekst staat op een kaartje dat 

Leen, lang geleden, van zuster 

Mieke gekregen heeft. 

Het geeft ons nu een duwtje in de 

rug!  
 

 

 

   

 

 

Leesgroep met het boek 'Hoog tijd voor een andere God.' 

van R. Burggraeve  

Begeleiding: Eddy Van Waelderen  

 

De leesgroep start terug op dinsdag, 16 juni  van 10 u. tot 12 u. 

En ze sluiten af op dinsdag, 23 juni. 

 

Van harte welkom !!! 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

Stille dag 

Maandag  20 juni  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) 
 

 
 

 

https://hofzevenbergen.us20.list-manage.com/track/click?u=4da7285f478e22dd927915ff7&id=1418bee57e&e=77efdf5e99
https://hofzevenbergen.us20.list-manage.com/track/click?u=4da7285f478e22dd927915ff7&id=60c4106451&e=77efdf5e99


 

 

Leven in Liefde met Hildegard von 

Bingen als gids 

  

Als middeleeuwse mystica had Hildegard 

een eigen visie op de geestelijke en spirituele 

krachten die ons welbevinden bevorderen of 

eerder blokkeren. Inhoudelijke 

uiteenzettingen worden afgewisseld met 

meditatieve momenten, stilte, poëzie, 

wandelingen, Hildegards voeding en 

muziek, om zo in verbinding te komen met 

de universele Liefde die ons als mensen over 

tijd en ruimte heen verbindt. Want volgens 

Hildegard zijn wij allen drager van de 

goddelijke vonk in ons. Zij zal onze gids zijn. 

  

Begeleiding: Hedwig Vercammen en 

Annemie Braem 

  

Zaterdag 27 juni 2020 (9.30 u.) tot 

zondag 28 juni 2020 (16.30 u.) 

Bijdrage: 139 euro (volpension) 

VOLZET (Wachtlijst) 
 

 

 

 

Tocht naar de liefde 

woensdag 8 juli om 17 u. tot vrijdag 10 juli 16 u 

Liefde is het centrum en het einddoel van onze tocht als 

mens. Ze raakt heel ons wezen, ons lichaam en onze ziel, 

onze emoties en ons dieper gevoelsleven. Onze zoektocht 

naar liefde begint al vanaf het prille begin van ons bestaan. 

Stilaan groeit een dieper verlangen naar anderen en naar de 

Ander. 

In deze meerdaagse komen thema’s aan bod als: 

lichamelijkheid in de liefde, liefde als passie en eros, maar 

ook als agapè, gekwetstheid en onvermogen tot beminnen, 

spirituele groei in de liefde, … 

We wisselen daarover uit en zijn hierbij elkaars 

tochtgenoten. 

 



 

(Tocht naar de liefde) 

Begeleiding: Paul Fivez 

Bijdrage:  172 euro (volpension) 

 

 
 

 

 

Enkele nieuwe initiatieven voor de komende maanden! 

 

 

 

Studeren op het hof 

 

 
 

 

 

Is thuis studeren of werken moeilijk 

voor jou? 

Zoek je een rustige werkplek? 

Hof Zevenbergen biedt je een kamer in een 

groene omgeving waar niemand je komt 

storen en waar je elke dag terecht kan tussen 

8 en 20u. Gratis Wifi beschikbaar. 

Maaltijd en/of drank breng je best zelf mee 

(koffie-apparaat aanwezig) 

Overnachting is momenteel niet mogelijk. 

Prijs voor studenten: 7 euro per dag - Prijs 

voor volwassenen: 15 euro per dag 

  

Praktische informatie: 

vooraf reserveren noodzakelijk via 

info@hofzevenbergen.be of 03/25 65 70 

bij aanmelding komst is gebruik van 

mondmasker verplicht, na incheck en 

betaling verloopt het verblijf contactloos. 
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Vakantie in eigen land, ver weg van de 

massa? 

Hof Zevenbergen biedt tijdens de 

zomermaanden rustige kamers met ontbijt 

in een groene omgeving. Geniet van deze 

mooie plek als geschikte uitvalsbasis voor 

fietsers en wandelaars, gelegen aan de rand 

van het natuurgebied Zevenbergenbos, langs 

wandelroute GR 12 en diverse 

fietsknooppunten. Gastvrij onthaal voor 

ieder die een rustige eenvoudige 

overnachtingsplek zoekt. 

Betaalbaar logies in eenvoudige maar 

comfortabele kamers voor 1 of 2 personen. 

  
 

 

 

Praktische informatie: 

éénpersoonskamer met ontbijt 40 euro per nacht 

tweepersoonskamer met ontbijt 65 euro per nacht 

Vooraf reserveren noodzakelijk via info@hofzevenbergen.be of 03/205 65 70 

Kamers beschikken over een wastafel met warm en koud water, verzorgd sanitair op de gang.  

Lakenpakket is inbegrepen in de prijs, handdoeken zelf meebrengen of ter plaatse te huur (4 

euro). Ontbijt inbegrepen. Gratis Wifi beschikbaar. 

Inchecken tussen 16u en 20u, uitchecken tussen 8u en 11u (mondmasker verplicht) 

Je logeert in een stilteplek, tussen 23u en 7u wordt aan alle gasten rust gegund. 

 

 

 

 
 

 

Creatief op het hof 

Heb je zin om samen met andere 

creatievelingen in openlucht te schetsen, 

tekenen, aquarelleren of te schilderen in de 

rust en de stilte van een prachtig stukje 

natuur en in een uniek historisch kader? 

Dan ben je welkom in Hof Zevenbergen op 

donderdagen van 9 juli tot 6 augustus 2020. 

Donderdag 9 juli om 14 u. starten we met 

een korte kennismaking, toelichting van de 

werkwijze en praktische afspraken. Nadien 

gaan we aan de slag. We eindigen om 17 u. 
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Op donderdagen 16, 23, 30 juli en 6 augustus kan je zelf kiezen voor een halve of een hele dag 

van 10  tot 17 u. Blijf je een hele dag dan breng je zelf een lunchpakket mee. Je zorgt zelf voor 

materiaal naar eigen keuze: teken- , aquarel- , schildergerief; een veldezel; een zitje; een tafeltje 

... Bij slecht weer voorzien we een aangepaste formule. 

Inschrijving: schrijf zo spoedig mogelijk in want het aantal deelnemers is beperkt tot 12 per 

sessie. 

Vermeld indien mogelijk je keuze voor een halve of een hele dag. 

  

Bijdrage:  

5 euro voor een halve dag 

7 euro voor een hele dag 

Wij zorgen voor koffie, thee, frisdrank tijdens de lunch en de pauzes. 

Begeleiding: Eugeen Bouwen en Riet Smulders 

 

 
 

 

 

Wie graag deelneemt aan één van de activiteiten ... 

je mag gerust zijn 

we maakten een veiligheidsprotocol op basis van de voorschriften van de 

veiligheidsraad. 

Onze ontvangst zal er wat anders uitzien dan vroeger 

maar we zullen je heel gastvrij onthalen. 

Van harte welkom! 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

Email  
 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Website  
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