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Nieuwsbrief Hof Zevenbergen

zomer

Hof Zevenbergen bruist!

We ontvangen met veel plezier en energie weer gasten op ons mooie domein, dat doet

deugd. Uiteraard blijven we zorgzaam omgaan met de nodige maatregelen.

Het is duidelijk dat velen zin hebben om weer naar Hof Zevenbergen te komen, want tal

van initiatieven zijn intussen volzet. Aarzel dus niet om je in te schrijven.

 

Bij de zomerzonnewende nemen we een bijzonder initiatief: het Sint-Jansvuur mag

symbool staan voor de overgang naar het volle zomerse leven.

Van harte welkom!

 

welkom op ons terras!

juni

Sint Jansvuur

Sint Jansviering rond een vuur in de natuur

Het feest van Johannes de Doper is één van de

oudste feesten in de christelijke kerken, zes

maanden voor Kerstmis. Johannes staat als

profeet symbool voor de overgang tussen oud en

nieuw, als een figuur die een omwenteling

aankondigt. 

De zomerse zonnekeer heeft als van oudsher

mensen samengebracht om feest te vieren,

meestal rondom een vuur. De traditie van een

Sint Jansvuur heeft dus eeuwenoude wortels en

reikt ook aan voorchristelijke feesten.

In deze Sint Jansviering willen wij de boodschap

van de profeet linken aan de cyclus van de

natuur, de seizoenen en ons eigen leven. We

komen samen rondom oude Bijbelse verhalen,

maar ook rondom een Broeder Vuur door wie

God ons zegent. 

Een initiatief van Tau in samenwerking met Hof Zevenbergen

Donderdag 24 juni om 21u30 (welkom vanaf 20u30)

Vrije bijdrage

Inschrijven noodzakelijk via:

http://www.franciscaansleven.be/inschrijvingsformulier-sintjansvuur.html

 

juli - augustus

Verbonden met je innerlijke kracht

Hildegard van Bingen              Volzet

Leven vanuit je natuurlijke aard van zijn,

vanuit de bron die je laat stralen,

verbonden met het goddelijk licht in jou,

het kan. Vanuit onze natuurlijke toestand

van eenheid, heelheid en rust,

harmonieus meevloeiend met wat is,

ontstaat de dynamiek van de relatie met

onszelf, de ander en de wereld.

begeleiding: Annemie Braem en Hedwig Vercammen

van vrijdag 2 juli 18 uur tot zaterdag 3 juli 16 uur

bijdrage: 95 euro vol pension

Ontdek de stilte in jezelf

Een stille maandag

biedt je de kans om te midden van de

drukte van het leven even halt te houden

en stil te staan bij jezelf en bij de a(A)nder.

Een dag lang vul je je tijd in zoals jij wil:

bezinnend, biddend, wandelend, rustend,

schrijvend, lezend ...

op maandag 12 juli en 16 augustus

bijdrage: 25 euro per dag middagmaal

inbegrepen

Stille retraite:

Als christen vandaag een ‘verrezen

mens’ worden

Een christen is iemand die leeft vanuit de

kracht van de verrijzenis. Tijdens deze

vijfdaagse wordt nagegaan hoe je in de

hedendaagse context een verrezen mens

kan worden. We besteden aandacht aan

de band met de wereldreligies.

begeleiding: Jan Van Eycken, priester

van zondag 25 juli om 17 uur tot vrijdag 30 juli na het middagmaal

bijdrage: 355 euro volpension

Ontdek de kunstenaar in jezelf

Zomer-tekenen/schilderen in Hof

Zevenbergen

Elke donderdag van de zomervakantie

(vanaf 8 juli) kan je in Hof Zevenbergen

vrij komen tekenen of schilderen in de tuin

of in het bos. Je brengt liefst je

eigenmateriaal mee. Je kan kiezen om

een halve dag (voor- of namiddag) of een

hele dag te komen werken in de rust en

de natuur.

Bijdrage voor drank en een koekje; 8 euro

voor een halve dag en 12 euro voor een

hele dag. Inschrijven is belangrijk!

Donderdag van 10.00u. tot 13.00u. en

van 14.00u. tot 17.00u.

Begeleiding: Tine Baerts, Eugeen

Bouwen en Riet Smulders

Introductieweek: verlangen om te

schilderen                     Wachtlijst

Deze schildercursus staat open voor

iedereen. Ervaring is niet nodig. Het enige

wat telt, is het verlangen om te schilderen

als geschenk aan jezelf. Schilderen is stil

en heerlijk communiceren als het vrij en

zonder oordeel mag gebeuren.

Het verbindt je met je ziel.

We gaan al spelend en experimenterend

aan de slag met verf.

Doorheen de cursus loopt een lijn van verhalen als verdieping en inspiratiebron. Zo open

je je innerlijke ruimte en vergroot je je eigen levenskunst.

De cursus vertrekt vanuit de ‘Vedic Art’ en wordt verrijkt met de ervaring van de

begeleidster als kunstschilder.

Afhankelijk van de weersomstandigheden schilderen we in de prachtige tuin van Hof

Zevenbergen of binnen. Wees welkom!

 

 Begeleiding: An Dessein, kunstschilder

 Donderdag 22 juli om 9.30 u. tot maandag 26 juli 2021 om 16.30 u.

 Bijdrage: 525 euro (verblijf in volpension + materiaal inbegrepen)  

Mandala

Een mandala tekenen is heerlijk

ontspannend en helpt om vanuit jouw

eigen kern te creëren. Wil je een dag in

alle rust al tekenende en kleurende

doorbrengen om alzo weer een stapje

dichter bij jezelf te komen, dan is

mandalatekenen iets voor jou. Zo’n dag

omvat enkele losmaakoefeningen op

papier, momenten van verstilling,

mandalabasis opzetten met passer en lat 

om uiteindelijk gevoelsmatig in jouw eigen

kleurenwereld te duiken. 

Er  zijn 4 verschillende workshops gepland:

Dinsdag 13 juli:  thema zomerzon, een hartverwarmende mandala met het zonnesymbool

als inspiratie.

Dinsdag 27 juli: een eerste mandala ontwerpen, voor wie met mandalatekenen wil

starten. 

Zaterdag 7 augustus: thema de levensbloem, symbool voor verbondenheid met al wat

leeft. De levensbloem construeren en naar eigen inspiratie uitwerken.

Zaterdag 28 augustus (wachtlijst): mandala met rand in vlechtwerk. Zo’n gevlochten rand

zorgt voor verbinding in je mandala. 

Benodigdheden: Passer, lat, tekenpotlood, gom, slijper, kleurpotloden, eventueel fijne

kleurstiften. Papier is ter plaatse beschikbaar. 

 

Telkens van 10u - 17u

Begeleider: Tine Baerts, thuis in de wereld van tekenen, aquarel, mandala en

                     kunstzinnige therapie  

Bijdrage: 45 euro per dag

Voeling krijgen met de binnenkant van jezelf

Zenmeditatie

Mediteren is zich naar binnen keren, op

zoek gaan naar de kern, telkens weer

terugkeren naar ons onzichtbaar innerlijk

centrum waar we voeling krijgen met de

binnenkant van de werkelijkheid en

allereerst die van onszelf.

 Zelf geworteld in een christelijke traditie staan we open voor wat andere religieuze tradities

ons aanreiken.

Uitgaande van de oosterse visie dat geest en lichaam een eenheid vormen, laten we

beide van meet af aan samenwerken.

De zenmeditatie is een objectloze meditatievorm. De methode van het zitten en ademen,

met de daarmee samenhangende bewustzijnsontlediging, is ontleend aan de traditie van

het zenboeddhisme: de zazen. Zazen kan door iedereen beoefend worden, zonder

onderscheid van ras, geslacht, nationaliteit, religie of geloof.

Begeleiding: Kees van den Muijsenberg

van vrijdag 27 tot dinsdag 31 augustus

bijdrage: 265 euro

Inschrijven voor al deze activiteiten

 

Best niet aarzelen want omwille van corona worden de groepen niet te groot

gemaakt!

bij voorkeur via email: info@hofzevenbergen.be

of telefonisch: 03 205 65 70

bijdrage liefst via overschrijving: IBAN BE 12 7350 3688 9892 nadat je een bevestiging

hebt gekregen

(omwille van corona vermijden we cash geld)

Wij zijn er klaar voor!

Alles wordt georganiseerd

volgens de voorschriften die dan zullen gelden.

We hopen je tijdens de zomer te ontmoeten!
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