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De advent komt eraan.

We kijken uit naar een nieuwe tijd, misschien meer dan ooit.

Een beetje licht en warmte

een sprankel hoop

we verlangen er samen naar.

 

We blijven samenkomen,

in kleinere groepen,

zo veilig mogelijk.

Je bent van harte welkom!

 

Adventsviering

De liturgische kalender loopt wonderlijk parallel met het komen en gaan van seizoenen en

wisselingen in de natuur. Dat is geen toeval! Om 17 u. geeft Geert Nicasy toelichting over het

samengaan van natuur en liturgie, gevolgd door een broodmaaltijd. Om 19.30 u. is er een

stemmige adventsviering.

Donderdag 2 december 2021 om 17 u. toelichting, om 19.30 u. vieringsmoment

Gelieve in te schrijven als je deelneemt aan de broodmaaltijd (vrije bijdrage).

Stille retraite 

De bevrijdende en verbindende kracht van de

blijde boodschap

De kracht van de blijde boodschap wordt

mooi uitgedrukt in dat éne woord ‘gast-

vrijheid’. Dit perspectief wordt vooral

toegelicht vanuit parabels en enkele psalmen.

Elke dag laat je je meenemen door korte inleidingen van de begeleider als aanzet tot persoonlijke

reflectie. Gemeenschappelijke gebedsmomenten zorgen voor een omkadering van de dag. De

maaltijden verlopen ook in stilte.

Begeleiding: André Jansen ofm

Vijfdaagse van zondag 5 december om 17 u. tot vrijdag 10 december 2021 om 13.30 u.

Bijdrage: 355 euro (volpension)

Film 'Adam'
Maryam Touzani (2019)

De Marokkaanse cineaste debuteerde in 2019 met deze zeer

geprezen film. Zij vertelt het verhaal van de ongehuwde,

zwangere Samia die onderdak vindt bij de weduwe Abla en

haar dochtertje. De band tussen de drie generaties vrouwen

in deze moeilijke situatie is een beeldrijke boodschap van

solidariteit. Een film die je moet beleven!

Vrijdag 10 december 2021 om 20 u.

Bijdrage: 8 euro 

Stille maandag
 

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 ga je samen met

anderen de stilte in, zonder to-do’s, laptop,

smartphone. Je laat de doordraaiende wereld

even niet binnenkomen.

Je vult je tijd in zoals jij wil: bezinnend,

biddend, wandelend, rustend, schrijvend,

lezend, …

De maaltijden zijn in stilte. Je krijgt een kamer

ter beschikking en je mag wandelen in het

domein.

Maandag 13 december 2021 

Bijdrage: 25 euro (maaltijd inbegrepen)

In stilte van oud naar nieuw

Iedereen die de overgang van het oude naar het nieuwe jaar

bewust wil beleven in een sfeer van bezinning en ontmoeting

is welkom. Je kan afwisselend kiezen voor poëzie, muziek,

klankschalen, lectuur, gebed of meditatie, sacrale dans, …

Na het gezellige avondmaal verloopt de hele avond in een

ingetogen stilte, tot de ochtend. Na de ochtendbezinning

wensen we elkaar een gezegend nieuw jaar toe en genieten

van een lekker ontbijt.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Begeleiding: Willy en Liesbeth De Jongh-Philips, Tine Baerts, Rogier Melis, Julia Vos en

anderen

Vrijdag 31 december 2021 om 17 u. tot zaterdag 1 januari 2022 na het ontbijt.

Bijdrage: 65 euro (maaltijden en overnachting inbegrepen)

Coronamaatregelen

Door de stijgende besmettingscijfers zijn onderstaande maatregelen van toepassing

in Hof Zevenbergen:

Het CovidSafeTicket (CST) is vanaf 1 november 2021 verplicht. Dat betekent

dat we aan onze gasten moeten vragen om een vaccinatiebewijs of bewijs van

een recente negatieve PCR- test voor te leggen. Als je inschrijft voor één van

onze initiatieven krijg je een mail met meer informatie.

We vragen om in de gangen en andere gemeenschappelijke ruimtes een

mondmasker te dragen.

In de refter en vergaderlokalen staan CO2-meters en wordt regelmatig

geventileerd. Breng eventueel een dikke trui of sjaal mee.

Ontsmettingsgel en handzepen zijn voldoende beschikbaar.

We streven naar een zo comfortabel en veilig mogelijke omgeving om jou te

ontvangen.

Dank voor je begrip.

Inschrijven voor al deze activiteiten

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 
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