
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Terugblik op het weekend 
 Bonzaï samen met de federatie “Op weg naar Pasen” 
 Pinksterviering met verwelkoming Toon 
 Kennismaking met ”Godly Play” 
 De Plussers wuiven uit 
 Bezinning : Pinkstergedachte 
 Lidgelden 2017 (herinnering) 

 

Terugblik op het weekend  

Voor de 3de keer op rij trokken we voor het 
weekend naar Destelheide te Dworp.  Met een 
mix aan activiteiten voor jongeren en 
volwassenen genoten we van de mooie 
omgeving en van het “samen-op-zoek-gaan”. 
Na de  “Godly Play” activiteit waren we allen een 
“ervaring” rijker. Lees er meer over verder in 
deze nieuwsbrief.  
Bekijk de foto’s op onze website. 

Bonzaï samen met de federatie  

Op 26 maart keken Bonzaï en de Federatie 
Kortenberg samen hoopvol uit naar Pasen.  Voor de 
viering kon je met je creatieve geest al aan de slag 
rond het thema van Broederlijk Delen “Trek me uit de 
klei”.  
Tijdens de gezamenlijke viering gingen we “met de 
ogen van ons hart” op zoek naar “wegwijzers van 
Pasen”. 
Na de viering werd er samen een glaasje gedronken. 
Bekijk de foto’s op onze website. 
 
 

 



 

 
 

Welkom Toon 

Tijdens de pinksterviering was de invalshoek 
van het jaarthema “Wie zeg jij dat ik ben ?”:  
“Vader, Zoon en Heilige Geest”.  
Op een eigentijdse en “vurige” manier gingen we 
op zoek naar onszelf , de ander en de wereld. 

Tijdens de viering mochten we Toon (zoontje 
van Machteld en Peter) verwelkomen en 
opnemen in onze geloofsgemeenschap.  

Na de viering werd er afgesloten met een 
gezellige picknick in het abdijpark. 

 
Bekijk de foto’s op onze website.  

Maak kennis met “Godly Play”  

Op donderdagavond 15 juni laten we je kennismaken 
met “Godly Play”.  
Het is een speelse en vernieuwende manier om de 
rijkdom van Bijbelverhalen te ontdekken.  
Je bent welkom vanaf 19u30 in de Sint-Pieterskerk te 
Kwerps.  We beginnen er stipt aan om 20u. 
Alvast bedankt om je aanwezigheid te bevestigen om 
Bonzai.kortenberg@gmail.com.  
Bekijk de informatieflyer op onze website. 
 
 

 
 

 

 

 

De Plussers wuiven uit. 

De plussers nemen weldra afscheid van Yan Yu 
en Elise.  
Na een jaar te gast te zijn keert Yan Yu opnieuw 
naar huis. Het was super, we hebben allemaal 
van haar aanwezigheid genoten.  We wensen 
haar een vlotte terugreis. 
 
Ook Elise wuiven we uit nu ze weldra voor 
enkele maanden naar Canada trekt. Elise dat 
wordt een onvergetelijke ervaring. We kijken 
stiekem al uit naar je terugkeer. 
Plussers hou jullie email & facebook in de gaten 
want dit gaan we op gepaste Bonzaï-manier 
vieren.  



Pinkstergedachte  
 
Pinksteren is openstaan 
voor een kracht  
die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen 
voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten 
inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 
 
Pinksteren is diep ademhalen 
en alles wat in je is 
openzetten voor een droom 
die lucht geeft. 
Is je vleugels uitslaan 
en je mee laten nemen 
door die windvlaag van Boven 
die als een frisse bries 
over de aarde waait. 
Is de kracht van God 
in elkaar herkennen 
en in zijn Geest 
met elkaar verdergaan. 
 
(Greet Brokerhof-Van der Waa) 
 
 

 
 
 

 

Lidgeld 2017 (herinnering) 

Word lid of vernieuw je lidgeld voor 2017. 
 
Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de lidmaatschapsbijdrage: 

 15 euro per persoon (kind, jongere of volwassenen – ook voor steunende leden) 
 50 euro per gezin als meerdere gezinsleden deelnemen aan Bonzaï 

 
Hoe word je lid? 

 Ga naar de website: http://www.bonzaiwerking.be/lid-worden.html  
 Druk er de infofiche af, vul je gegevens in en bezorg ons de ondertekende infofiche terug (via een 

van de begeleiders of per mail bonzai.kortenberg@gmail.com ) 
 Stort je bijdrage op de Bonzaï-rekening BE12 9730 8093 2992  
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