
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

➢ Bezinningstekst 
➢ Lidgeld 2019 
➢ Komende Bonzaï-activiteiten 
➢ Terugblik ‘Kerst met een korreltje zand’. 
➢ Bloesemconcert kerk Kwerps 
➢ Terugblik Een weekend vol kleuren  
 

 



Bezinningstekst 

Veertig dagen om te wennen 
aan een minder vol bestaan. 
Om te weten dat je met eten 
soms te gulzig hebt gedaan, 

om te merken dat je met werken 
vaak niet thuis was, veel te druk, 

dat je geen tijd had voor een zijpad 
en geen oog had voor geluk. 

 
Veertig dagen om te wennen 
aan een leven langzaamaan. 

Om met anderen fijn te wandelen 
of naar iemand toe te gaan, 

om te praten of te eten 
of een spelletje te doen, 

meer te bidden, God in ’t midden, 
alles meer bewust te doen. 

 
Veertig dagen om te wennen 
aan een leven uit Gods hand, 

om zijn droom weer te herkennen: 
vrij te zijn in ’t beloofde land! 

 
Uit Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen 

ADVENIAT, BAARN, MARJET DE JONG, 2018 

Lidgeld 2019 

Als kleine VZW in Kortenberg zijn we voor een groot 
deel op de lidgelden aangewezen om onze werking 
levendig te houden.  
Als lid van Bonzaï ben je ook steeds verzekerd tijdens 
onze activiteiten, neem je gratis deel aan onze Godly 
Play bijeenkomsten en kan je bij aanwezigheid op onze 
activiteiten ook steeds een mooi aandenken mee naar 
huis nemen.  
 
Voor het kalenderjaar 2019 bedraagt het lidgeld: 
 
* 20 euro per persoon  
 
* 60 euro per gezin 
 
* Uiteraard kan u ook een vrije gift doen aan onze VZW 
. 
Meer info en ons nieuwe rekeningnummer vind je hier. 
 

Komende Bonzaï activiteiten 

 
Godly Play Kids (10u30-11u45) 
Zondag 31 maart 2019  
Zondag 19 mei 2019 
 
Godly Play volwassenen (20u-21u30) 
Donderdag 4 april 2019  
Maandag 20 mei 2019 
 
Bijeenkomst en viering (10u activiteit, 
11u30 viering en gezellig samenzijn) 
28 april 2019  
23 juni 2019 
 
Sint-Pieterskerk Kwerps 
 
Bonzai frigokaartje  

http://www.bonzaiwerking.be/bonzaiuml-steunen-of-lid-worden.html
http://www.bonzaiwerking.be/uploads/1/5/2/0/15208096/bonza%C3%AF_2018-2019_frigokaartje_enkel.pdf


 

 

Terugblik - Kerst met een 
korreltje zand. 

Zaterdag 1 december was het zover,  
velen van dichtbij en wat verderaf vonden 
de weg naar de kerk in Kwerps en 
maakten zich met hoge verwachten op 
voor een zanderige avond.  Na enkele 
prachtige inleidende liederen door het 
koor, wisten zandkunstenaar Immanuel 
Boie en vertelster Ria De Jong iedereen te 
betoveren met het Kerstverhaal en andere 
bijbelse taferelen met vele linken naar 
onze geschiedenis en het huidige nu.   
Wie wou kon achteraf zelf iets in het zand 
schrijven en daar maakten de jongsten 
gretig gebruik van.  Ook de (boeken)stand 
van De Peerle werd gesmaakt en met een 
drankje in de hand werd de avond 
afgesloten. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloesemconcert 

Volgende uitnodiging viel bij ons in de bus 
en delen we graag: 
Wie van mooie muziek houdt, kan terecht 
in de gezellige kerk van Kwerps op 
zaterdag 27 april om 19u30. 
  
Bloesemconcert met internationaal 
befaamde musici: 
 
Hanna Grociak  -   harp 
Hans Van Kerckhoven - viool 
Kon. Kinderkoor De Orgelpijpjes olv Katrien 
Konings 
+ 
Tentoonstelling Nin Kint Zeefdruk 
  
KAARTEN   VVK €10 Kassa €12  
Kinderen tot 12 jaar gratis 
 

Infobalie Bib Kortenberg,  

op 0496 27 27 73 of  

leden kerkraad van Kwerps 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Terugblik – Een Weekend vol 
kleuren 

Een weekend tussen de bomen, met 
mensen die zielsverwanten zijn omdat we 
spiritualiteit in ons leven belangrijk vinden. 
Vrijdagavond werd zoals steeds 
gereserveerd voor onze plussers, het werd 
een avond vol inhoud en plezier. Zaterdag 
kwamen ook de volwassenen gezinnen 
toe en werd er eerst creatief aan de slag 
gegaan met een katoenen tas, knopen, 
naald en draad, verf en stiften. Na de 
middag daalden we door het bos af en 
amuseerden we ons in het domein: de 
rotstuin, de speeltuin en wandelpaadjes. 
Wat een zalig weer. We sloten af op het 
overvolle terras en klommen weer onze 
berg op. .Doorheen het weekend kunnen 
we bij elke activiteit onze katoenen tas 
weer wat kleurrijker maken. De avond 
starten we met een Godly Play sessie en 
onze Bonzaï kwis kan jong en oud 
bekoren.  Iets later op de avond wordt er 
nog hard nagedacht in Concept!(en)…. 
Zondag hebben beide groepen een 
workshop de kids en jongeren gaan een 
creatieve tour op en de volwassenen 
mogen op ‘Safari’ - verkenning van onzelf 
en de ander.  Het kleurrijke weekend 
wordt tenslotte afgesloten met een 
deugddoend bezinningsmoment. 
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