
 

Beste Bonzaïleden en –sympathisanten,  
 
We zijn verheugd jullie de allereerste Bonzaï-nieuwsbrief te kunnen voorstellen. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Terugblik op 23 november 2014: Een jaar vol vrede … met John Mc Crae  

 De Plussers steunen de “Schoendoosactie” 

 Kerstvieringen in Groot-Kortenberg 

 Kom eens langs in het Klokstaminee 

 Bonzaï-weetje 

 Agenda voorjaar 2015 

 

 

 

John Mc Crae  

Op 23 november kwamen we samen en stonden we stil rond vrede 
en verbondenheid tussen mensen geïnspireerd door John Mc Crae.  
 
Bekijk de foto’s op onze website en geniet van onderstaande tekst 
van Stef Bos die de aanwezigen tijdens de viering zeer mooi vonden. 
 

Je moet van twee kanten komen (Stef Bos) 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn 

Je moet geen doel voor ogen hebben 

En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent 

Je moet niet alles willen verklaren 

Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 

Je moet jezelf in de ander durven zien 

Zonder in die ander te verdwijnen 

Het kan opeens zomaar voor je staan  

het lijkt op iets om uit de weg te gaan 

Dat is het vreemde van geluk  

Je maakt het waar of je maakt het stuk 

Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 

http://www.bonzaiwerking.be/fotos.html


 

Schoendoosactie  

De Plussers kozen tijdens de Plussers Only-avond op 28 
november de schoendoosactie van Actie4Kids als goede 
doel. Ze zullen de komende weken geld inzamelen om 
meerdere gevulde schoendozen aan kinderen in de derde 
wereld te kunnen bezorgen. Meer info over de actie kan je 
vinden op http://www.actie4kids.org. 
Bijdragen zijn welkom op rekening BE12 9730 8093 2992 
met vermelding “schoendoosactie plussers”. 

Kerstvieringen in de buurt 

De geplande Bonzaïviering in OAK gaat niet door.   
We laten hieronder graag weten waar er in Groot-Kortenberg kerstvieringen doorgaan. 

 Kerstavond 18u: Kerstavondviering in UC Sint-Jozef  
(info en inschrijving receptie zie http://www.bonzaiwerking.be/kerstvieringen-2014.html ) 

 Kerstavond 21u: Sint-Amanduskerk te Erps  

 Kerstdag 10u45: OLV-kerk te Kortenberg  

Klokstaminee 

Bonzaï animeert het “Klokstaminee” op 3/01/2015 
 
Iedereen is welkom vanaf 19u. 
(Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps) 
http://www.bonzaiwerking.be/klokstaminee-3-1-2015.html  

 

 

Bonzaï-weetje  

Machteld verzorgt reeds meer dan vijf jaar zeer toegewijd ons 
Bonzaïboompje. 
Een welgemeende dankjewel hiervoor. 
Neem een kijkje op onze website voor meer info over het onderhoud van 
een boompje. 

Agenda voorjaar 2015 

 zaterdag 3 januari: Bonzaï animeert het "Klokstaminee" (De Klok) 

 zaterdag 17 en zondag 18 januari: Bonzaï-weekend  

 zondag 1 februari: Lichtmisviering & pannenkoeken (OAK) 

 zaterdagavond 4 april: Paaswake (OAK) 

 zondag 24 mei: Pinksteren (OAK) 

 vrijdag 19 of 26 juni: "Plussers only" filmavond  
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