Beste Bonzaïleden en –sympathisanten,
met veel plezier sturen we jullie de 3de nieuwsbrief van 2016 toe.
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Terugblik op Plussers filmavond
Bonzaï op de vrijetijdsbeurs
Jaarthema: Wie zegt gij dat ik ben ?
Startbijeenkomst 9 oktober 2016
Bezinningsteksten en Impressies bijeenkomst 5 juni
Bonzaï agenda 2016-2017
Andere aankondigingen

Plussers filmavond
Naar jaarlijkse gewoonte trokken de
Plussers eind juni naar Leuven om
samen naar een leuke film te kijken.
Dit jaar kozen ze met de film
“Me before you”
voor drama en romantiek.

Vrijetijdsbeurs
Op de vrijetijdsbeurs (03/09/2016) was er
kans om kennis te maken met Bonzaï.
Hoe bij Bonzaï “Ontmoeten”, “Samen
vieren”, de Plussers en “Samen op zoek
naar …” aan bod komen, werd mooi
geïllustreerd op een mooie fotowand.
Bekijk de foto’s op onze website.

Jaarthema 2016-2017
Wie zegt gij dat ik ben ?
Vervang of wissel “gij” en “ik” door “je vrienden”, “God”
, “je buren”, “je naasten”, “vredezoekers”, … in de
vraag en er ontstaat een waaier van vragen.
Samen gaan we bij verschillende van deze vragen op
zoek wie naar “Wie zegt …. dat …. ben ?”

Startbijeenkomst 9 oktober 2016
In de Oude Abdij Kortenberg starten we om 10u.
Kom mee kijken en beleven.
De viering start om 11u30.

Bezinningsteksten

Impressies bijeenkomst 5 juni 2016

Ik ben ik
en jij bent jij
in zoveel kleine dingen
verschillend van mij.
Maar soms
liggen we samen te dromen
van wat zal komen.
Dan steken we de hoofden bij elkaar
en komt er heel wat voor mekaar.
Vind jij dat niet wonderbaar?
_________________________________
Men zei eens tegen rabbi Mendel
van een zeker mens,
dat hij groter was dan een ander
die men eveneens bij naam noemde.
Rabbi Mendel antwoordde:
‘Als ik ik ben,
omdat ik ik ben
en jij bent jij,
omdat jij jij bent,
dan ben ik ik en dan ben jij jij.
Maar als ik daarentegen ik ben,
omdat jij jij bent
en jij bent jij,
omdat ik ik ben,
dan ben ik niet ik en ben jij niet jij.'
Bekijk meer foto’s op onze website.

Bonzaï agenda 2016-2017
•

zondag 9 oktober 2016: startbijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (OAK)

•

Vrijdagavond 21 oktober 2016: Plussers only

•

Zondagvoormiddag 27 november 2016: bijeenkomst en viering in de Oude Abdij (OAK)

•

Zaterdagavond 7 januari 2016: Bonzaï animeert het “Klokstaminee” (De Klok)

•

Vrijdag 27 – zaterdag 28 – zondag 29 januari 2017 : Bonzaïweekend
o

Vrijdag 27 – zaterdag 28: Plussers only

o

zaterdag 28 – zondag 29: Iedereen welkom (gezinnen en volwassenen).

•

Zondag 26 maart 2017 : Bijeenkomst en viering in een van de kerken van Groot-Kortenberg

•

Zondag 4 juni 2017 : Slotviering (OAK) met aansluitend gezellige picknick

(OAK: Oude Abdij Kortenberg) – Prikbordkaartje beschikbaar op de website

Andere aankondigingen
•

Op donderdagavond 13 oktober komt Jos Bielen naar de kerk van de Erps voor een zangavond
met o.m. het nieuwe Onze Vader en enkele adventsliederen.
Meer info volgt via website zodra beschikbaar.

•

Zondagnamiddag 16 oktober 2016: eerste wereldmarkt gemeente Kortenberg:
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/eerste-wereldmarkt/f5c36379-831c-4855-a21709836800c5e0
http://www.kortenberg.be/internationale-samenwerking-actueel.html

•

Zondagvoormiddag 4 december 2016: aperitiefconcert 30 jaar Wereldmissiehulp :
http://www.wereldmissiehulp.be/30-jaar-wmh/
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