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Klokstaminee 2018 

Naar jaarlijkse gewoonte animeerde Bonzaï op de eerste zaterdag van januari het Klokstaminee. 
Het was een gezellige driekoningenavond waarbij we terugblikten op 5 jaar Bonzaï en waarbij Jan en Rikkie 
vzw Finado voorstelden.  De volledige opbrengst van de avond, 150 euro, gaat integraal naar Finado 
waarmee schoolprojecten en peterschappen in Ethiopië gefinancierd worden. 
  
 

                            

 

Lidgelden 2018 

Word lid of vernieuw je lidgeld voor 2018. 
 
Om de algemene kosten van de werking te dekken vragen we jaarlijks een kleine lidmaatschapsbijdrage. 
In ruil daarvoor bezorgen we jullie een mooie lidkaart.  
Met deze lidkaart kan je genieten van volgende voordelen:  

• Je bent degelijk verzekerd tijdens al onze activiteiten 

• Je neemt gratis deel aan de activiteiten of geniet van een mooie korting indien het om een 
betalende activiteit(een weekend, een activiteit met vervoer of bijzondere kosten,…) gaat  

• Je krijgt bij elke activiteit een mooi aandenken (ook als je niet aanwezig kon zijn) 

• We verwennen je af en toe met een extraatje …  
 
De lidmaatschapsbijdragen blijven ongewijzigd : 

• 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  

Inschrijving Bonzaïweekend  

Het 2de weekend van maart trekken we opnieuw 
naar domein “Destelheide” in Dworp.  
 
De inspiratie voor de activiteiten halen we ook dit 
jaar uit ons jaarthema :  “Sterren aan de hemel”.  
 
De Plussers vertrekken al op vrijdagavond 9 
maart. 
Op zaterdag vervoegen de gezinnen en 
volwassenen de groep.  
Schrijf je in voor 25 januari  
Meer detail en inschrijvingsinfo via onze website. 

 
 

 



 

 
 

Bonzaïtruien voor de kids en de plussers 

Na de begeleiders en de Plussers hebben nu ook de 
Bonzaïkids hun eigen pull. 
Onze jongsten vonden het 'niet eerlijk' dat zij geen trui 
hadden, dus vroegen we onze huisontwerper-plusser Anke 
De Backer of ze ook voor hen een opdruk wou ontwerpen. 
Haar ontwerp werd door de kids goedgekeurd . 
"Het is niet alleen een boompje, maar ook een wegje", 
volgens Lize. En dat ze er fier op zijn! Vanaf nu kan je dus 

klein en groot herkennen�.  
Wil je ook graag zo’n een exemplaar? Dat kan!  
Kostprijs: 10 euro voor leden en 25 euro voor niet-leden. 

Leve die kerken  

(naar een tekst van Arjen Vaartjes) 
 
Leve die kerken 
die ruimte scheppen 
die open staan voor iedereen 
een vrijplaats 
een schuilplaats 
een plaats voor jou en mij.  
 
Leve die kerken 
die oproepen tot bezinning 
tot ommekeer, tot inzicht 
dat niet het grote 
maar het kleine belangrijk is 
dat niet het sterke 
maar het tere is wat ontroert 
een kus, een hand 
meer is dan een gebaar willen zijn. 
 
Leve die kerken  
die niet willen berusten 
en de idealen van gerechtigheid 
vrede en heelheid niet willen prijsgeven 
nooit en te nimmer! 
blijven profeteren 
al is het tegen wind en stemmen in! 
 
Leve die kerken 
waar kinderen kind mogen zijn 
ouderen oud mogen zijn 
en mogen dromen over toen 
waar jongeren kunnen zoeken 
in alle vrijheid, in alle vervreemdheid 
niet wetend waar te beginnen en hoe. 
 

 
 
 
Leve die kerken 
waar brood en wijn gedeeld worden 
met eenieder 
voor eenieder  
gemeenschappen van mensen 
die allen kinderen van God genoemd willen 
worden  
en dat is meer dan jij en ik samen. 
 
Leve die kerken 
die open staat voor andere kerken 
leve één grote wereldwijde oecumene 
samen in een kring 
alle kleuren van de regenboog 
samen verenigd 
een gemeenschap van mensen 
die allen kinderen van God genoemd willen 
worden  
en dat is meer dan jij en ik samen. 
 
Leve die kerken ? 
Ja, leve die kerken! 
 



Agenda voor- en najaar 2018 

• Zondag 14 januari: Godly Play voor kinderen :.”De grote familie” 10u30 (Sint-Pieterskerk, Kwerps)  

• 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 18 maart: Godly Play voor kinderen :.”De schepping” 10u30 (Sint-Pieterskerk, Kwerps)  

• Dinsdag 20 maart: Godly Play voor jongeren & volwassenen :.” De gezichten van Pasen” 20u  
(Sint-Pieterskerk, Kwerps)  

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

• Zondag 27 mei: Godly Play voor kinderen :.”De parabel van de goede herder” 10u30 (Sint-
Pieterskerk, Kwerps)  

• Maandag 28 mei: Godly Play voor jongeren & volwassenen :.”De goede herder en de tafel voor de 
wereldcommunie”  20u  (Sint-Pieterskerk, Kwerps)  

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

• Woensdagavond 3 oktober 2018: lezing door Manu Keirse (i.s.m. het Welzijnshuis) 

• Zaterdagavond 1 december 2018: 'Kerst met een korreltje zand' 
 
 
Prikbordkaartje beschikbaar op de website. 
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