
IN DEZE NIEUWSBRIEF 

• Terugblik op Willem Vermandere en de Zeven Kruiswoorden 

• Terugblik op de paasviering 

• Plussers genieten van “Talentenjacht” 

• Viering op 5 juni met aansluitend picknick in het park 

• Lidgelden 2016 

• Bezinningstekst: psalm 

• Tip: Lezing door Jan Leyers  

Terugblik op Willem Vermandere en de 
Zeven Kruiswoorden 

Op 19 maart 2016 lieten meer dan 300 aanwezigen zich 
verrassen door Willem Vermandere zijn ‘vertellementen’, 
zijn liedjes en zijn nuchtere, eenvoudige en hedendaagse 
kijk op hoe we vandaag naar Pasen kunnen kijken.  
Na een drankje ging iedereen blij verwonderd huiswaarts. 
Bekijk de foto’s op onze website 

 

 

Terugblik op Paasviering  

Op 16 maart keken we door een andere bril naar 
Pasen. Samen met o.a. het jongerenkoor genoten we 
van een deugddoende viering in de Sint-Pieterskerk in 
Kwerps. Alle aanwezigen staken een paaskaars aan en 
vormden zo samen een groot licht van liefde.  
 
Bekijk de foto’s op onze website.  

Plussers genieten van “Talentenjacht”  

Een hotel in Benidrom…  
Een groep Bejaarden…  
Een troep Jongeren… 
Liefde...  Dementie...  Eenzaamheid...    
Ingrediënten die de regisseur tot een komedie wist te creëren. 
De Plussers kunnen erover getuigen.    Bekijk de foto’s op onze website 



Viering op zondag 5 juni met picknick in 
het park 

Op zondag 5 juni om 11uur is de laatste viering voor de 
vakantie gepland.  
Tijdens de viering zullen we opnieuw door een andere bril 
kijken, deze keer naar onze dromen over de toekomst. 
Na de viering (12u) genieten we samen van een picknick 
in het park van de Oude Abdij Kortenberg. 
Meer detailinfo weldra op onze website.  

Lidgeld 2016 

Word lid of vernieuw je lidgeld voor 2016. 
 
Voor het kalenderjaar 2016 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  

Bezinningstekst  

 

Tip : 
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