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Rechtzetting data weekend
Bonzaï is nu een vzw
Kerst met een korreltje zand.
Inspiratie!
Bezinningstekst
Terugblik ‘Helpen bij verlies en verdriet’ - Manu Keirse

Rechtzetting data weekend

Bonzaï is nu een vzw

In voorgaande communicatie op de website en op het
frigokaartje staan foutieve data van het Plussers weekend en
Gezinsweekend te Dworp. Dit gaat door op 15, 16 en 17
februari voor de Plussers en 16 en 17 februari voor de
gezinnen. Februari dus en niet maart, ondertussen werd dit
ook op de website en het frigokaartje aangepast.

6 jaar geleden, najaar 2012, gingen
we van start met de gezins- en
jongerenwerking Bonzaï in haar
huidige vorm.
Tijden veranderen, wetgeving wordt
complexer, ... ook voor kleine
verenigingen als de onze.
Om een en ander juridisch wat meer
te verankeren, kozen we ervoor over
te gaan van een feitelijke vereniging
naar een vzw.
Sinds 24 september 2018 is Bonzaï
vzw,
voluit
Gezinsen
jongerenwerking Bonzaï vzw, een
feit.

Kerst met een korreltje
zand.
Nu zaterdag 1 december is het
zover! Kerst met een korreltje zand
is op vele andere plaatsen reeds
uitverkocht, wij hebben nog kaarten
over: www.bonzaiwerking.be
Wij kijken al uit naar deze
kunstzinnige avond waarop we het
oud verhaal te horen én te zien
gaan krijgen in een actueel jasje.
Ben je nog niet overtuigd, klik en
kijk dan zeker eens naar dit
voorsmaakje.
“Kerst met een korreltje zand”
vertelt je dat er achter het Bijbelse
kerstverhaal een prachtige
boodschap schuilt die tweeduizend
jaar later nog volop actueel is, in
onze maatschappij en in uw diepste
zijn. Een eeuwenoud verhaal over
hier en nu!

“Kerst met een korreltje zand”
raakt ten diepste je ogen, je oren
en je hart.

Inspiratie!
Gezinspastoraal bisdom Antwerpen stelde een
adventskalender samen om met je gezin naar Kerstmis toe
te leven.
Er is voor elke dag een tekst, verhaal, Bijbelfragment of
citaat, met daarnaast ook een vraag. Het zijn aanzetten om
er thuis samen bij stil te staan en erover te spreken, bij het
avondeten bijvoorbeeld of voor het slapengaan.
Er is ook een doe-activiteit voor elke dag, soms op maat
van jonge kinderen, soms bedoeld voor iets oudere kinderen.
Deze adventskalender is vrij online beschikbaar. Link
hierboven via Kerknet.

Bezinningstekst

Terugblik –
‘Helpen bij verlies en
verdriet. Een opdracht
voor elke burger’ door
Manu Keirse
Woensdag 3 oktober kwam Manu
Keirse vertellen en tips geven over
hoe om te gaan met verdriet en
verlies.
Deze avond was een samenwerking
van Bonzaï met 55Plus Kortenberg,
het
Dienstencentrum
en
de
Welzijnsraad Kortenberg.
Alle aanwezigen, jong en oud, uit de
zorgsector of mensen die zelf verlies
hebben meegemaakt luisterden en
stelden vragen. Dit maakte de avond
tot een zinvol gebeuren voor de meer
dan 100 aanwezigen.
Met een
drankje werd de avond afgesloten
zodat er nog voldoende tijd en ruimte
was voor nabespreking.
Mensen konden die avond ook de
rouwkoffers bekijken.
Bonzaï leent deze rouwkoffers ook
aan u uit indien u in familieverband
of
binnen
een
vereniging
geconfronteerd wordt met verlies en
verdriet. Aarzel dan niet om ons
hierover te contacteren.
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