Beste Bonzaïleden en –sympathisanten,
de
met veel plezier sturen we jullie de 3 nieuwsbrief van 2015 toe.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
•
•
•
•
•
•
•

Terugblik op Plussers filmavond
Mooie opbrengst dubbelconcert integraal naar Inti Sisa
Jaarthema: Kijk eens door een andere bril ...
Startbijeenkomst 27 september 2015
Willem Vermandere komt naar Kortenberg
Bezinningstekst
Agenda 2015-2016

Plussers filmavond
Op 19 juni zaten de plussers op één
lijn.
Aangezien de bus van ‘De Lijn’ niet
kwam opdagen trokken ze met
auto’s naar Leuven en genoten er
samen van de film “The Age of
Adeline” die het na een onderlinge
stemming haalde op “Jurassic
World”.

Opbrengst dubbelconcert
voor Inti Sisa
De vrije giften (490 euro) en verkoop van
artisanale producten (450 euro) tijdens
het concert leverden een totaal bedrag
van 940 euro op dat integraal werd
doorgestort aan Inti Sisa.
Zuster Greta dankt in naam van Inti Sisa
alle aanwezigen en gulle gevers.
Bekijk de foto’s op onze website.

Jaarthema 2015-2016
Kijk eens door een andere bril
In 2015-2016 zetten we ‘een andere blik’ centraal. We
kijken naar de wereld met de bril van anderen (ver weg en
dichterbij) op. We worden ook uitgedaagd om onszelf eens
door de ogen van anderen te bekijken. We gaan op zoek
naar hoe we verder kunnen bijdragen aan een vredevolle
wereld waar iedereen zich gerespecteerd en aanvaard mag
voelen.

Startbijeenkomst 27 september 2015

Kijk eens door een andere bril naar vakantie …
Bekijk de vakantie en de schepping eens door een Guatemalteekse bril.
In de Oude Abdij Kortenberg zetten we om 10u onze “Guatemalteekse” bril op.
Stephanie trok de voorbije zomervakantie met een uitwisselingsproject uit buurgemeente Herent naar
Guatemala en maakte daar kennis met o.m. het onderwijssysteem bij de inheemse bevolking.
Zij zal haar ervaringen met veel enthousiasme met ons delen.
Kom mee kijken en beleven.
De viering start om 11u30.

Willem Vermandere komt naar Kortenberg
Op zaterdagavond 19 maart 2016 komt Willem V
ermandere naar Kortenberg (Kerk Erps)
Reeds enkele jaren toert Willem Vermandere tijdens de
paastijd het land rond met “De Zeven Kruiswoorden”.
Dit jaar nodigt Bonzaï Willem uit om ook in onze streek zijn
liedjes en teksten rond “De Zeven Kruiswoorden” met ons
te delen. Willem zet ons op de vooravond van Palmzondag
een bril op … een andere bril op weg naar Pasen.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Meer info volgt zeker.

Bezinningstekst
Voor jou zet ik mijn masker af
Met jou speel ik geen spel
Je mag me zien zoals ik ben
Maar bang maakt het me wel
Voor jou zet ik mijn masker af
En hoop dat jij dan ziet
Dat ik gewoon een joker ben
Die lacht om zijn verdriet
Voor jou zet ik mijn masker af
Ik heb geen muren meer
Omdat jij net zo kwetsbaar bent
Leg ik mijn wapens neer
Voor jou zet ik mijn masker af
Aan jou geef ik mij bloot
Ik werp mijn ziel en zaligheid
Uit liefde in je schoot
Want niemand hoeft te weten
Hoe kwetsbaar en hoe klein
Hoe angstig en verlegen
Ik af en toe kan zijn
Mijn sterkte en mijn zwakte
Je krijgt ze allebei
Ik wil ze met je delen
Wil jij dat ook met mij
Geen leugen die bescherming biedt
Bij mensen zoals jij
Jij hebt mijn masker nooit gezien
Je zag alleen maar mij
(Marco Borsato)

Agenda 2015-2016
•

zondag 27 september 2015: startbijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (OAK)

•

Zondagvoormiddag 15 november 2015: bijeenkomst en viering in de Oude Abdij (OAK)

•

Zaterdagavond 5 december 2015: Bonzaï animeert het “Klokstaminee” (De Klok)

•

Vrijdag 29 – zaterdag 30 – zondag 31 januari 2016 : Bonzaïweekend

•

o

Vrijdag 29 – zaterdag 30: Plussers only

o

zaterdag 30 – zondag 31: Iedereen welkom (gezinnen en volwassenen).

Zaterdagavond 19 maart 2016 : Willem Vermandere (Kerk Erps)
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