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De allerbeste wensen voor 2017 & Nieuwjaarsgedicht
Sfeerbeelden Dag 1
Plussers zetten zich in voor “Bond zonder Naam”
Vooruitblik op het weekend
Het kind in het midden
Lidgelden 2017
Agenda voorjaar 2017

Bonzaï wenst jullie allen
een fantastisch 2017 !
Zolang iemand de weg
naar een ander vindt
zal hoop opnieuw worden geboren.
Verrassend, onvoorspelbaar
als een kind.

Sfeerbeelden Dag 1
Ook dit jaar stak Bonzaï de handen uit de mouwen op dag 1.
Dikke pluim voor de Plussers die geholpen hebben.

Nieuwjaar (gedicht)
Er zijn geen slechte dagen
in deze driehonderdvijfenzestig dagen …
Er zijn alleen maar dagen
waarop we wat minder kunnen dragen …
Laat mij dan wensen
dat er tussen al die mensen
die je het beste wensen
wel iemand is
die je dan zal vragen
of hij de last wat mee mag dragen.

Plussers Bonzaï zetten zich in voor
Bond zonder Naam
Ondanks de barre weersomstandigheden waren onze
Plussers voltallig aanwezig op het Klokstaminee van 7
januari. Met z’n allen zetten ze hun beste beentje voor
ten voordele van Bond zonder Naam. Elk met zijn
eigen talenten. Het open houden van de bar, de
muzikale omlijsting, het standje met de geschenkjes
van Bond zonder Naam, de bediening, … . Alles
namen ze op een jeugdige, maar ook wel professionele
manier ter harte. Dankjewel aan alle aanwezigen. Het
was een super gezellige avond.
Er was een mooie verkoop op de geschenkenbeurs en
ook de integrale winst van het klokstaminee wordt
doorgestort aan Bond zonder Naam. We zijn fier op
onze jongeren en hun jongere broers en zusjes die al
een aardig handje mee kwamen helpen.
Bekijk de foto’s op onze website.

Vooruitblik op het weekend
Het laatste weekend van januari trekken opnieuw naar
domein “Destelheide” in Dworp.
De inspiratie voor de activiteiten halen we dit jaar uit
ons jaarthema : “Wie zegt Gij dat ik ben”.
Mama zegt: Jij bent een schatje.
Papa zegt: Je bent een aap.
Jezus zegt: Je bent bijzonder.
God, weet je wat?
Dat ben ik allemaal,
want ik ben lekker ik.
De Plussers vertrekken al op vrijdagavond.
Op zaterdag vervoegen de gezinnen en volwassenen
de groep.
Meer detailinfo op onze website.

“Het Kind in het midden”
In de pastoraliaeditie van januari wordt aandacht
gevraagd om kinderen bewust te betrekken bij
vieringen en hen een volwaardige plaats te geven in de
kerkgemeenschappen.
Bij Bonzaï zit het in ons DNA om deze oproep in de
praktijk om te zetten. We zijn dan ook blij dat een foto
van onze bijeenkomst van november jongstleden,
waarbij jong en oud kon genieten van het Godly Playverhaal ”Ik ben deel van de grote familie,” het artikel
kracht bij zet.
Neem zeker een kijkje op onze website om het artikel
eens rustig te lezen.

Lidgeld 2017
Word lid of vernieuw je lidgeld voor 2017.
Voor het kalenderjaar 2017 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

Agenda voorjaar 2017
•

Vrijdag 27 januari – zondag 29 januari : weekend in Destelheide

•

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

•

zondag 4 juni : Slotviering in de Oude Abdij (OAK) met aansluitend een gezellige picknick.
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