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het blijft o zo stil in Hof Zevenbergen

maar we durven dromen

dat ook voor ons 

de lente nabij is

we trekken ons op

aan het sneeuwklokje

symbool van nieuw leven

want ja

ze zijn er weer in de bovenhof

De dagen, maanden vorderen en het perspectief op een huis vol leven lijkt nog
ver weg. Maar we willen ingaan op de oproep, ondermeer van bisschop Johan
Bonny, om niet stil te vallen, wegen te zoeken naar verbondenheid, steun te
vinden in gezamenlijk gebed – en dus binnen de maatregelen te kijken naar
wat op een veilige manier wél mogelijk is.
Hof Zevenbergen kan nog steeds geen groepen ontvangen, maar toch gaat de
poort een klein beetje open: we zochten naar creatieve oplossingen voor
enkele initiatieven zodat ze toch kunnen doorgaan, én je kan vanaf nu ook een
individueel verblijf boeken.
Overweeg zeker eens om iets uit te proberen en op een veilige manier weer uit
je cocon te komen!

SALONGESPREKKEN

Tevreden kijken we terug op de voorbije salongesprekken met Manu Keirse, Peter

Verlinden en Nikolaas Sintobin, die online te volgen waren.

Op maandag, 1 februari verwachten we Herman De Dijn, filosoof.

Hij gaat met ons "op zoek naar identiteit in een fluïde samenleving".

Hoe word je een mens uit één stuk in een samenleving waar alles permanent lijkt te

veranderen?

Ben je er graag bij, schrijf dan vlug in op info@hofzevenbergen.be.

We bezorgen je dan de link om online deel te nemen aan het gesprek.

Begeleiding:

Professor filosoof Guido Vanheeswijck is onze ‘reflector’.  Hij geeft zijn beschouwingen bij

wat inleider en toehoorders vertellen. Erik Herrebosch (Hof Zevenbergen) leidt alles in

goede banen.

Bijdrage: 5 euro (BE12 7350 3688 9892 van Hof Zevenbergen vzw)

EEN STILLE DAG

biedt je de kans om even halt te houden en stil te staan bij jezelf en bij de a(A)nder.

Je vult je tijd in zoals je wil: bezinnend, biddend, wandelend, rustend, schrijvend, lezend ...

Wie wenst kan deelnemen aan het middaggebed om 12 u. en het aanbiddingsgebed om

14.30 u.

Er is geen gezamenlijke maaltijd maar we zorgen voor soep en een broodje op de kamer.

Schrijf tijdig in want het aantal is beperkt tot max. 8 personen (voor de gebedsmomenten).

maandag, 15 februari 2021 (aankomen tussen 8 u. en 10 u.)

bijdrage: 25 euro

EEN VEILIGE PLEK OM TE WERKEN OF VAKANTIE TE NEMEN

Vanaf nu kan je weer individueel verblijven in Hof Zevenbergen. Een verblijf in een ‘hotel’

is immers toegelaten, en er kwamen al verschillende vragen waar we graag op ingaan:

mensen zijn het thuis een beetje beu of kunnen zich niet concentreren, en zoeken een

rustige plek om te studeren, een boek te schrijven, of een onlinecursus te volgen in een

rustige omgeving. Een goed idee, niet?

Je kan enkele dagen in volpension verblijven: we zorgen voor een warme, rustige

kamer en brengen de maaltijden naar je kamer of een andere individuele eetruimte.

Je kan ook kiezen om enkel een kamer te gebruiken zonder overnachting en zonder

maaltijden, we zorgen dan gewoon dat je overdag in alle rust kunt werken.

Er is een goede internetverbinding op alle kamers voorzien.

We beperken het aantal gasten en zorgen dat alles volgens de hygiënemaatregelen

verloopt. Tijdig reserveren is de boodschap!

VERDER VOORUIT KIJKEN ...

De retraite begeleid door priester Bert Lodewjickx gaat zeker door!

Thema: Leven met de eindtijd ... iets van alle (leef)tijden.

Een beperkt aantal mensen kan ter plaatse deelnemen (met maaltijd op de kamer)

We werken aan een livestreaming voor wie van thuis uit de retraite wil volgen.

van zondag 21 maart tot vrijdag 26 maart 2021

bijdrage: 355 euro volpension

               60 euro voor deelname via livestreaming

VASTEN EN PAASTIJD

We bereiden ons voor op de vasten en Paastijd... kome wat komt!

Binnen enkele weken mag je van ons een nieuwsbrief verwachten met enkele suggesties. 
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