
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

• Een nieuw werkjaar vól kleuren 

• Uitnodiging ‘Helpen bij verlies en verdriet’ - Manu Keirse  

• Bezinningstekst 

• Inspiratie! 

• Godly Play 

• GDPR 

• Kerst met een korreltje zand 

 

Een nieuw werkjaar vól kleuren 

We nodigen jullie graag uit om het komende werkjaar vol 
kleuren samen met ons te beleven.   

 

Bijeenkomsten op Zondagvoormiddag 

(10u activiteit, 11u30 viering en gezellig samenzijn – Sint-
Pieterskerk Kwerps) 
 

30 september 2018 
18 november 2018 

27 januari 2019 
24 maart 2019 
28 april 2019 
23 juni 2019 

 



 

‘Helpen bij verlies en verdriet. Een 
opdracht voor elke burger’ door Manu 
Keirse  

Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven, 
iedereen weet dat verlies tot het leven behoort en toch 
bereiden weinig mensen zich hierop voor. 
De spreker luisterde meer dan 30 jaar naar mensen in 
verdriet en reikt vanuit deze rijke ervaring suggesties aan die 
helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving om 
mensen beter te begrijpen en tot steun te zijn. Het gaat niet 
over de dood maar over het leven. 
Woensdag 3 oktober 2018 om 19u30 in GC Colomba (i.s.m. 
55Plus Kortenberg, het Dienstencentrum en de Welzijnsraad 
Kortenberg) 
Deelnameprijs: 3 euro (drankje inbegrepen) 
Omwille van organisatorische redenen graag uw 
aanwezigheid bevestigen voor eind september 
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10 
bonzai.kortenberg@gmail.com 

Bezinningstekst  

Een vader stond geboeid te kijken 
hoe zijn klein zoontje er alles voor deed 
om een zware vaas met bloemen te 
verzetten. 
 
De kleine spande zich in, zuchtte en 
bromde, maar slaagde er maar niet in 
de vaas ook maar één millimeter verder 
te krijgen. 
 
“Heb je al je krachten gebruikt?” vroeg 
vader. 
“Ja”, zei de kleine tussen twee zuchten 
door. 
“Eigenlijk niet”, antwoordde vader, 
“waarom heb je me nog niet gevraagd je 
te helpen?” 

Inspiratie! 

 
Dit boek van Kolet Janssen uit 2001 en herwerkt in 2009 
volgt het dagelijks leven van een gezin doorheen een 
kerkelijk jaar van begin tot einde. Het legt uit hoe elk feest 
een eigen betekenis heeft. Hoe tradities kunnen helpen 
om mensen dichter bij God te brengen. Hoe gebruiken 
vaak aanknopen bij oeroude symbolen. Hoe geloof 
aansluit bij de levenservaring van alle mensen, jong en 
oud. 



Godly Play 

 
Godly Play nodigt uit om in een 
verhaal binnen te komen en het mee 
te beleven om zo samen een rijkdom 
van betekenissen te ontdekken in de 
verhalen. 

 
De parabel van het mosterdzaadje 
voor kinderen vanaf 3 jaar (ouders en 
grootouders zijn ook welkom): 
Zondag 21 oktober 2018:  
10u30 - 11u45  

 
De parabel van de zaaier  
voor jongeren en volwassenen: 
Donderdag 25 oktober 2018:  
20u-21u30 

 
Deelname € 1 – Bonzaïleden gratis 
Om praktische redenen vragen we 
om uw aanwezigheid te bevestigen 
via bonzai.kortenberg@gmail.com 
Meer info: Stephanie Claerhout  
Gsm: 0472 / 22 57 00 
 

GDPR 

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection 

Regulation) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving is er 
om persoonsgegevens te beschermen en stelt dat niemand 

persoonsgegevens mag verwerken tenzij er een goede reden 

voor is. 

Net als alle bedrijven, firma’s en verenigingen zijn ook wij 

verplicht om de nieuwe wetgeving te implementeren. Hoe we 

bij Bonzaï omgaan met jouw gegevens, staat beschreven in 

onze privacyverklaring. Aarzel niet om ons te contacteren bij 

vragen of onduidelijkheden. 

Het is natuurlijk niet zo dat wij nu plots anders omgaan met 

jouw gegevens, het staat nu enkel formeel en transparant op 

papier. Er wordt van jou geen directe actie gevraagd, we 

vinden het enkel belangrijk je te informeren over de stappen 

die we zetten. 

Wij veronderstellen dat je onze nieuwsbrief wil blijven 

ontvangen omdat je eerder je contactgegevens doorgaf. Is 

dat niet het geval, laat het ons dan even weten, dan schrijven 

we je uit. 

 

 

mailto:bonzai.kortenberg@gmail.com


 

 

‘Kerst met een korreltje zand’ belooft een onvergetelijke belevenis te worden.   

U ziet een creatieve bewerking van het kerstverhaal in afbeeldingen die omgevormd worden door 

enkele vegen van de handen van zandkunstenaar Immanuel Boie. Hij brengt ook een verteller en live 

muzikanten en een koor mee.  Laat je meevoeren en ontdek wat er schuilgaat achter die kerstboom, 

kerstmarkt en kalkoen.  

“Kerst met een korreltje zand” vertelt je dat er achter het Bijbelse kerstverhaal een prachtige boodschap 

schuilt die tweeduizend jaar later nog volop actueel is, in onze maatschappij en in uw diepste zijn. Een 

eeuwenoud verhaal over hier en nu! 

“Kerst met een korreltje zand” raakt ten diepste je ogen, je oren en je hart. 

 

'Zandkunst' zoals Immanuel die brengt, is mooi op youtube of tv, maar vooral live een bijzondere 

ervaring! Het is een kunstvorm die niet om het resultaat draait, maar om het proces: het omvormen van 

de ene tekening in de andere door middel van zand te strooien en te vegen. Het is niet verkoopbaar; op 

het einde van de voorstelling verdwijnt het zand terug in een doosje. Het is iets wat je moet beleven! 

Dit alles wordt gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm. 
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