
Beste Bonzaïleden en –sympathisanten, 
met veel plezier sturen we jullie de 3de nieuwsbrief van 2017 toe. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 
 Jaarthema: Sterren aan de hemel. 
 Godly Play: terug- en vooruitblik 
 Bezinningsteksten  
 Bonzaï agenda 2017-2018 

Jaarthema: Sterren aan de hemel. 

Kijk omhoog … 

… we delen dezelfde sterrenhemel. 



Godly Play : terug- en vooruitblik  

Op donderdagavond 15 juni was Bonzaï te gast in de kerk van Kwerps voor een kennismakingsavond met 
Godly Play. De kerk werd omgetoverd in een gezellige Godly Play ruimte en dankzij het vele materiaal dat 
we uitleenden via IDGP konden alle aanwezigen genieten van een info avond gekoppeld aan een volledige 
Godly Play sessie. 

De aanwezigen wisten niet goed waaraan ze zich moesten verwachten en het was even loslaten. Zich 
aanpassen aan het trage tempo, thuiskomen en deel mogen uitmaken van het verhaal, reflecteren en zelf 
een antwoord zoeken. Wat betekent dit verhaal voor mij vandaag?  

Na de Godly Play sessie en het uitwisselen van ervaringen volgde nog een verdiepende uitleg over het 
ontstaan van Godly Play, de verschillende soorten verhalen, de materialen, de uitgangspunten, … 

Het werd een boeiende avond en de interesse van de aanwezigen om hiermee verder te gaan was groot. 
Dit heeft een toekomst voor jong en oud. 

Als Bonzaï willen we hier dan ook graag een antwoord op bieden:  

Bonzaï nodigt kinderen vanaf 3 jaar uit op  
 Zondag 22 oktober  10u30 – 11u45: de ark van Noah 
 Zondag 17 december 10u30 – 11u45: de heilige familie 

(ouders en grootouders zijn ook welkom) 
 

Bonzaï nodigt jongeren en volwassenen uit op 
 Maandag 18 december 20u – 21u30: de advent 

 
De Godly Play bijeenkomsten gaan door in de Sint-Pieterskerk 
te Kwerps (Sint-Pietersplein 1, 3071 Erps-Kwerps) 

Uitnodiging en bevestiging aanwezigheid zie website 

Bezinningsteksten 

Vrede op aarde is meer dan een 
onbereikbaar ideaal. 
Meer dan een ster aan de hemel. 
Vrede op aarde begint heel dichtbij. 
Thuis. 
In de straat. 
In de buurt. 
Op de club. 
In eigen dorp of stad. 
Iedereen kan, 
op zijn of haar eigen manier aan die vrede 
bijdragen door verbindingen te zoeken. 
 

Willem Alexander der Nederlanden 
 

 

 
 

Wist je dat elke ster een betekenis heeft? 
Er is een ster van huilen, 
en er is er één van lachen. 
Er is een ster van rouwen, 
en er is er één van dansen. 
Er is een ster van omhelzen, 
en er is er één van elkaar ontlopen. 
Er is een ster van zoeken, 
en er is er één van verliezen. 
Er is een ster van zwijgen, 
en er is er één van spreken. 
Er is een ster van liefde, 
en er is er één van haat. 
Er is een ster van eenvoud, 
en er is er één van complexiteit. 
Er is een ster van oorlog, 
en er is er één van vrede. 
Er is een ster van kind zijn, 
en er is er één van volwassenheid. 
Maar ondanks hun verscheidenheid en hun 
afwisseling, 
kunnen al die sterren samen een adembenemend 
mooie sterrenhemel vormen. 

En net dat maakt EEN ONTDEKKINGSREIS DOOR 
DE STERREN zo boeiend. 

 



Bonzaï agenda 2017-2018  

 zondag 8 oktober 2017: startbijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps) 

 zondag 22 oktober 2017: 10u30 – 11u45 Godly Play voor kinderen : de ark van Noah  

 Zondag 26 november 2017: bijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps) 

 zondag 17 december 2017: 10u30 – 11u45 Godly Play voor kinderen : de heilige familie  

 maandag 18 december 2017: 20u – 21u30 Godly Play voor jongeren & volwassenen : de advent 

 Zaterdagavond 6 januari 2018: Bonzaï animeert het “Klokstaminee” (De Klok) 

 Zondag 4 februari 2018 : bijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps) 

 Vrijdag 9 – zaterdag 10 – zondag 11 maart 2018 :  Bonzaïweekend (Destelheide - Dworp) 

o Vrijdag 9 – zaterdag 10:  Plussers only 

o zaterdag 10 – zondag 11: Iedereen welkom (gezinnen en volwassenen). 

 Zondag 6 mei 2018 : bijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps) 

 Zondag 24 juni 2018 : Slotbijeenkomst (Sint-Pieterskerk, Kwerps) 
 

Prikbordkaartje beschikbaar op de website. 
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