
Beste Bonzaïleden en –sympathisanten, 
met veel plezier sturen we jullie de 2de nieuwsbrief van 2015 toe. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

• Terugblik op Lichtmis 

• Terugblik op koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen 

• Lidgelden 2015 

• Paaswake op 4 april 

• Uniek dubbelconcert  op 9 mei 

• Pinksterviering op 24 mei 

• Tip: kruisweg voor jongeren 

• Bezinningstekst 

• Agenda voorjaar 2015 

 

 
 

Lichtmis 

Op 1 februari vierden we samen rond  “vrede 
brengen …”  
Na de viering werd er samen met jong en oud 
genoten van lekkere pannenkoeken  
Bekijk de foto’s op onze website.  

Koffiestop 

Op 15 maart verzorgden de Plussers een koffiestop in de kerk 
van Erps ten voordele van Broederlijk Delen. 
Dit jaar staat de actie van Broederlijk delen in het thema : 
“ Marco is een boer en wil dat blijven”   
Meer info over de campagne zie http://www.broederlijkdelen.be 
 
Ook benieuwd? Bekijk de foto’s op onze website. 

 



Herinnering Lidgeld 2015 

Word lid of vergeet zeker je lidgeld voor 2015 niet te vernieuwen. 
 
Voor het kalenderjaar 2015 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  

Paaswake zaterdag 4 april 19u (OAK) 

Op zaterdagavond 4 april vieren we samen  
Het licht van Pasen … Vrede – Hoop – Nieuw Leven ! 
De viering heeft plaats in de kapel van De Oude Abdij 
Kortenberg  en start om 19 u. 
Daarna klinken we samen op een zalig Pasen ! 
  

 

Dubbelconcert 

Op zaterdag  9 mei gaat in de Sint-
Amanduskerk van Erps een uniek 
dubbelconcert door. Tijdens het eerste deel 
treedt het jongerenkoor C4 uit Creil (Choeur 
des Collégiens du Conservatoire de Creil uit 
Picardië) op met zo'n 70  jongeren.  
Het tweede deel van het concert wordt verzorgd 
door muzikanten uit Ecuador - Ahtina de Inti 
Sisa "de kracht van de zonnebloem". 
 
Het educatief centrum Inti Sisa is gelegen in 
Guamote, in het Andesgebergte in Ecuador.  
Het centrum kwam er dankzij verbondenheid 
met drijvende krachten van het centrum, 
vrijwilliggers en bezoekers uit België. Ook 
vanuit Kortenberg zijn er in het verleden al 
jongeren mee de handen uit de mouwen gaan 
steken om het centrum mee vorm te geven.  
 
De opbrengst van het concert gaat integraal 
naar het project van Inti Sisa. Toegang: vrije 
gift. 

Pinksterviering en picknick  

Op zondag 24 mei vieren we samen Pinksteren. 
 
11u.  Start van de viering. 
 
12u.  Picknick in het park.  



 

Tip : Kruisweg voor jongeren 

In de kerk van Erps hangt de kruisweg van 
Sieger Köder.   Er is een leuk kruiswegspel voor 
jongeren ter beschikking.    
Het spel bestaat uit een set van fiches met 
verschillende soorten opdrachten die bij de 
verschillende staties van de kruisweg horen. 
 
Laat hen de kruisweg verkennen en op zoek 
gaan naar wat handen en kruis ons allemaal 
kunnen vertellen. 
 
Echt doenbaar, kijk hier maar eens :   
www.bonzaiwerking.be/fotos.html  

Bezinningstekst 

Zeg eens, waar heb jij de engel ontmoet 

die voor jou de steen wegrolde toen jij bij het graf stond? 

Wie was voor jou zo’n engel 

die in je donkerste dode momenten 

van angst, ontmoediging en wanhoop, 

heel dicht naast je kwam staan en luisterde - heel lang? 

Je voelde zijn begrip en zijn warme hand die zei: 

‘Kom, ik ga met je mee’. 

Gaandeweg brak in de donkere chaos weer licht door; 

je ging weer geloven in jezelf en in het Leven. 

Wie was voor jou de engel die de steen voor je wegrolde 

en nieuw leven mogelijk maakte? 

En jij? Voor wie ben jij die engel? 

(Carlos Desoete) 

 

Agenda voorjaar 2015 

• zaterdagavond 4 april: Paaswake (OAK) 

• zaterdag 9 mei Dubbelconcert (Kerk Erps) 

• zondag 24 mei: Pinksteren (OAK) 

• vrijdag 19 of 26 juni: "Plussers only" filmavond  
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