
Sint-Niklaas, 18 april 2023 

 

Tereken overleg(t) 
 

Beste, 

• Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken als individu  

of lid van een beweging of werkgroep? 

• Wil je informatie en zelfs inspraak over wat er gebeurt en gaat gebeuren? 

Dan ben je van harte welkom op deze informatie- en inspraakavond van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef 

Tereken op MAANDAG 15 mei in de vergaderzaal van “Ons Huis” (Schoolstraat 270B). 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde van ons overleg rond de klok van 22 uur. 

Dit willen we graag samen bespreken: 

• Het Antwerpse bisdom heeft een originele manier gevonden om mensen warm te maken voor het 

Evangelie en de bijhorende symboliek. Zo komt het op de proppen met de eigen YouTube-reeks 

"Screensaver". "Dat zijn filmpjes tussen de 10 en 15 minuten waarin ik telkens een film of tv-serie 

bespreek vanuit het oogpunt dat ze meewerken aan christelijke verbeeldingskracht", zegt pastoor Bart 

Paepen. "Er zijn veel reeksen en films die niet expliciet spreken over religie of het christelijke geloof, maar 

wel dezelfde beeldtaal gebruiken." Als bezinning belijken we een van die filmpjes. 

 

• Traditiegetrouw is de laatste "Tereken Overleg(t)" van het werkjaar een moment om te evalueren. 

o We evalueren het werk van onze vrijgestelde Lieve, over de verschillende aspecten van haar werk: 

"Lieve als …." 

o Lieve wil vanaf september 2024 deeltijds gaan werken, we denken na over welke van haar vele 

taken zou ze moeten blijven doen, welke proberen we aan vrijwilligers door te geven, welke 

kunnen wegvallen…? 

o Wat vond je van de film "de Passie"? 

o Wat vond je van de voorbije vieringen (Goede Week), en de aparte vieringen voor 1e communie 

en vormsel? 

o Wat vond je van de "Tereken Overleg(t)" vergaderingen van dit jaar? 

 

• Nieuws vanuit: 

o onze geloofsgemeenschap 

o de kerkraad 

o de VZW's 

o de parochie in Sint-Niklaas 

 

• Afhaalrondje (rondvraag, met plaats voor nieuws uit de bewegingen) 

 

 

 


