Bonzaï
'Iedereen groeit anders, en wij doen het samen',
een droom om aan mee te bouwen!
Het jaarthema voor 2019-2020 luidt: 'Van Niets naar Iets - een jaar vol scheppende mogelijkheden'.
WIE ZIJN WE?
Een enthousiaste gezins- en jongerenwerking die - geïnspireerd door ’Ik zal er zijn voor jou‘ - deugd wil beleven aan samen gelovig op
weg gaan.
WE DROMEN … van een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en een deel van hun levensweg samen gaan. Een plaats waar het
woordje 'moeten' vervangen is door 'mogen', waar jong en oud ongedwongen samenleven met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar.
Een plaats waar ’Ik zal er zijn voor jou‘ handen en voeten krijgt en voelbaar aanwezig is.
WAT DOEN WE?
Op een eigentijdse en jeugdige manier gaan we op zoek naar wat ons leven de moeite waard maakt, met respect voor ieders eigenheid.
We zoeken voor elk wat wils: jong en minder jong, klein en groot, PLUSSERS, jongeren, jongvolwassenen, koppels, alleenstaanden,
gezinnen,... iedereen is van harte welkom!

GEZINSVIERINGEN
Op enkele zondagvoormiddagen (ongeveer één keer per sterke tijd) zijn we te gast in de Sint-Pieterskerk te Kwerps. Op het programma
staan:
• Creatieve of inhoudelijke uitdieping van het thema
• Samen breken en delen van brood tijdens een eigentijdse viering, met ruimte voor het uitwisselen van ervaringen van klein en groot
• Gezellig samenzijn bij een drankje
BONZAI OP LOCATIE
We organiseren ook regelmatig andere activiteiten: een boeiende spreker, een weekend op locatie, het Klokstaminee ...

GODLY PLAY: verhalen van toen worden verhalen van nu ...
Nieuw in ons aanbod zijn de Godly Play bijeenkomsten. Godly Play is een manier om de rijkdom van bijbelverhalen en de christelijke
traditie te verkennen en ervaren. Het is speels en vernieuwend, en tegelijk diepgeworteld. Meer info op onze website.
PLUSSERS ONLY
Zit je in het secundair onderwijs? Maak dan kennis met onze jongerenwerking!
Een babbel- of filmavond, een dorpsspel, een weekend ... voor ieder wat wils!

Ons jaarprogramma en alle praktische info vind je op http://www.bonzaiwerking.be/kalender.html
Kom gerust eens kennismaken en proeven van de gezellige sfeer!
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