Sint-Niklaas, 21 mei 2017

Tereken overleg(t)
Beste,



Voel je je betrokken bij wat leeft op 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 donderdag 8 juni, in het vergaderzaaltje van “Ons Huis” (Schoolstraat 270, links op de koer).
Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde vergadering om 22u.
In deze laatste vergadering van het werkjaar begint ons “overleg” niet zoals de andere keren met een tekst of
lied uit onze zondagsvieringen, maar bespreken we de toekomst van onze (zondags)vieringen.
Op de agenda:


Korte bezinning / gebed.



Hoe vieren we op Tereken in de toekomst.
o Priester Luc Maes heeft laten weten dat hij om gezondheidsredenen in de nabije toekomst
stopt als parochieadministrator van Sint-Jozef en geen vast engagement meer kan opnemen.
Dit wil o.a. zeggen dat we een andere pastoor krijgen en andere voorganger(s) voor de
eucharistievieringen. In de nieuwe parochie in Sint-Niklaas wordt hier voor een nieuwe
regeling uitgewerkt.
o Door middel van een aantal stellingen willen we uitdrukken en bespreken hoe wij zelf de
toekomst van onze zondagsvieringen zien (gebedsdiensten, voorgangers,….).
Het is belangrijk dat we dit met veel mensen van onze geloofsgemeenschap kunnen
bespreken en overleggen zodat we keuzes kunnen maken die door velen gedragen worden.
Daarom verwachten wij dat ieder van u aanwezig is!



Pauze met hapje en drankje



Terugblik op de voorbije activiteiten van onze geloofsgemeenschap
(Vieringen vasten, Goede Week en Pasen, viering 800j kerk Sint-Niklaas, Vormselviering, eerste
communieviering, kiemkrachtgesprekken, viering Pinksteren, Heimolenkapel)



Jaarlijkse evaluatie van werking Lieve en van ons “overleg” d.m.v. stellingen.



Vooruitblik op de komende activiteiten (geloofsgemeenschap- en bewegingsagenda)



Nieuws van
o Dekenaat /Nieuwe parochie
o Kerkfabriek en VZW ’s
o Pastoraal Team Tereken (PTT)
Afhaalrondje (rondvraag)



