Beste Bonzaïleden en –sympathisanten,
met veel plezier sturen we jullie de 4de nieuwsbrief van 2017 toe.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
•
•
•
•
•
•
•

terugblik op de bijeenkomsten van oktober en november.
Godly Play: terug- en vooruitblik
Bonzaï partner van het “Huis van het kind”
Klokstaminee op 6 januari ten voordele van Finado
Adventsbezinning
Andere aankondigingen
Bonzaï agenda 2017-2018

Foto’s zie : http://www.bonzaiwerking.be/fotos-2017.html

Godly Play : terug- en vooruitblik
Op zondag 22 oktober zakten 25 kinderen en volwassenen af naar het gezellige kerkje van Kwerps om er
zich tijdens een Godly Play sessie te verwonderen over “De zondvloed en de Ark”.
Voor velen was het de eerste keer dat ze een Godly Play sessie meemaakten. De ‘deurwachter’ stelde al
snel iedereen op z’n gemak, schoenen werden uitgedaan en een kring werd gevormd. Het ijs was
gebroken en iedereen maakte zich klaar om te kijken en luisteren naar het verhaal.
De blikken van de kinderen spraken boekdelen, ze werden helemaal meegenomen in het verhaal.
Een prachtige ‘wondering’ volgde op het verhaal. Wat vond jij het mooiste in het verhaal? Wat vond je het
belangrijkste in het verhaal? Waar ben jij in dit verhaal? Welk stukje ging over jou? Is er iets aan het
verhaal dat je zou veranderen en het verhaal toch het verhaal laten zijn? De vragen brachten heel wat
mooie reacties teweeg: er mochten wel wat meer dieren zijn, de giraf was de mooiste, daar waar ze aan
het bidden en danken zijn, de regenboog is het belangrijkst …Heel wat kinderen plaatsten zichzelf daar
waar Noah en de dieren bij het altaar God danken.
Na deze mooie ‘wondering’ verwerkte iedereen het verhaal op zijn of haar eigen manier. Velen begonnen
te tekenen of knutselen, van regenbogen over dieren tot het prachtige nest van de duif, … Enkele jongens
lazen het verhaal na in de Bijbel en kwamen vertellen dat de verteller het stukje over de raaf vergeten
was... Er werden meteen verschillende (kinder)bijbels bij gehaald, met een mooi en boeiend gesprek als
gevolg.
Na de verwerking keerde iedereen terug naar de kring om samen te danken en te vieren. We maakten het
stil en praatten gezellig na over de voormiddag. Ouders, grootouders en kinderen gingen enthousiast naar
huis, uitkijkend naar een volgend verhaal.
Wil jij er graag ook eens bij zijn? Tijdens de laatste week van de advent willen we ons met Godly Play
klaarmaken voor het mysterie van Kerstmis. Van harte welkom!:
Bonzaï nodigt kinderen vanaf 3 jaar uit op
• Zondag 17 december 10u30 – 11u45: de heilige familie
(ouders en grootouders zijn ook welkom)
Bonzaï nodigt jongeren en volwassenen uit op
• Maandag 18 december 20u – 21u30: de advent
De Godly Play bijeenkomsten gaan door in de Sint-Pieterskerk
te Kwerps (Sint-Pietersplein 1, 3071 Erps-Kwerps)
Uitnodiging en bevestiging aanwezigheid zie website
Foto’s zie : http://www.bonzaiwerking.be/fotos-2017.html

Bonzaï is partner van het “Huis van het Kind”
Het Huis van het kind Kortenberg zal samen met zijn partners
vier werkgroepen uitbouwen waar aan volgende thema’s
zal gewerkt worden: vorming, participatie en preventie,
kansarmoede en tot slot gezondheid en welzijn.
Samenwerken om élk kind en élke jongere maximale
groeikansen te bieden! daar willen we met Bonzaï graag
onze schouders mee onder zetten.
Meer info over het huis van het kind vind je op : https://www.kortenberg.be/huis-van-het-kind-kortenbergeen-kleurrijk-bos-dat-bloeit

Klokstaminee ten voordele van Finado
Bonzaï zet op de eerste zaterdagavond van het nieuwe jaar de deuren van
Ontmoetingshuis De Klok open voor jong en minder jong, klein en groot, ...
kortom voor iedereen!
Aansluitend bij ons jaarthema 'Sterren aan de hemel' belooft het een
geanimeerde driekoningenavond te worden. Naar goede gewoonte schenken
we de opbrengst van de avond aan een goed doel. Dit jaar is dat de vzw Finado.
Jan en Rikkie zullen Finado komen voorstellen.

FINADO ETHIOPIE bestaat 12 jaar en heeft 2 doelstellingen
:a) sponsoring van (nu ca 320 ) arme kinderen, zodat ze naar
school kunnen en aldus een toekomst krijgen, en
b) bouw van scholen, klassen met didactisch materiaal,
sanitair en zuiver water.
Kom samen Driekoningen vieren, kennismaken met het
engagement van vrijwilligers voor Finado, genieten van
deugddoende ontmoetingen, een natje en een droogje, en
bovenal samen klinken op het nieuwe jaar.
Van harte welkom op 6 januari vanaf 19u in ontmoetingshuis De Klok (Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps)
Meer info over Finado vind je op www.finado.be
Meer info over Bonzaï vind je op www.bonzaiwerking.be

Adventsbezinning
Advent,
Lange nachten
Veel tijd om te dromen.
Ook God droomt in deze dagen veel.
Hij droomt van een wereld in vrede,
Waar mensen niet moeten vrezen voor hun leven,
Waar toekomst meer is dan vandaag of morgen.
Hij droomt van mensen in vrede,
Die het opnemen voor elkaar in plaats van tegen elkaar,
Die zoeken hoe iedereen kansen krijgt om te leven.
Hij droomt van een kerk in vrede,
Die mee zoekt hoe mensen het leven zin kunnen geven,
Die openstaat voor mensen van welke oorsprong ook.
Ja, God droomt in deze lange nachten
En hoopt dat wat ooit in Bethlehem
Gebeurde, nu op vele plaatsen opnieuw werkelijkheid wordt.

Andere aankondigingen
•

Meerstemmige reflectiedag Bezield Verband 3 december
(http://bezieldverband.be/Reflectiedag%202017)

•

Warmste kerstmarkt 8 december (Parking OC Berkenhof van 16u tot 21u30)
Initiatief welzijnshuis Kortenberg ten voordele van het goede doel.
(http://www.bonzaiwerking.be/de-warmste-kerstmarkt.html)

•

Kerstvieringen in de federatie Kortenberg
o
o
o

Zaterdagavond 23 december om 19u woord- en communieviering in de St-Pieterskerk te
Kwerps
Zondagavond 24 december om 19u gezinsviering (eucharistie) in de Sint-Amanduskerk te
Erps
Maandag 25 december om 11u kerstviering (eucharistie) in de O.L.V. kerk te Kortenberg
opgeluisterd door Cantate

Bonzaï agenda 2017-2018
•

zondag 17 december 2017: 10u30 – 11u45 Godly Play voor kinderen : de heilige familie

•

maandag 18 december 2017: 20u – 21u30 Godly Play voor jongeren & volwassenen : de advent

•

donderdagavond 21 december : Plussers only - filmavond

•

Zaterdagavond 6 januari 2018: Bonzaï animeert het “Klokstaminee” (De Klok)

•

Zondag 4 februari 2018 : bijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps)

•

Vrijdag 9 – zaterdag 10 – zondag 11 maart 2018 : Bonzaïweekend (Destelheide - Dworp)
o

Vrijdag 9 – zaterdag 10: Plussers only

o

zaterdag 10 – zondag 11: Iedereen welkom (gezinnen en volwassenen).

•

Zondag 6 mei 2018 : bijeenkomst (10u00) en viering (11u30) (Sint-Pieterskerk, Kwerps)

•

Zondag 24 juni 2018 : Slotbijeenkomst (Sint-Pieterskerk, Kwerps)

Prikbordkaartje beschikbaar op de website.
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