
Terekenfeesten 
In augustus is er jaarlijks  
een groots parochiefeest.  

Lekker eten en ontmoeten  
zijn daarbij prioritair.  

Keukenhulp, tafels schikken,  
coördineren in de zaal,  

dessert verzorgen,  
opdienen, afwassen, … het hoort er allemaal bij  

om mensen  goed te kunnen ontvangen. 
En dan nog niet gesproken  

over het voorbereidend comité. 
Niemand te groot dus en niemand te klein! 

Draag jij onze geloofsgemeenschap mee? 
 

Ik ………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
 
Wil meer info over  /  meewerken aan …………………………………………………………….… 

     
Adres: ………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………..……………………………………. 
 
Mailadres (zo mogelijk): …………………………………………………….…………………………………. 
 

Bezorg dit strookje op het parochiesecretariaat, Tereken 5a,  
of mail het door naar lieve.vandriessen@telenet.be. 

Afgeven na de viering kan natuurlijk ook altijd!         
Dank je wel! 

Onderhoud of koffiehoekje 

 

Help je liever mee bij het onderhouden  

van onze twee kerken en de pastorij? Fantastisch! 

 

En wie na de viering ons "koffiehoekje" wil bestaffen,  

helpen we graag op weg. Trouwens: mag het duidelijk zijn dat 

iedereen in de kerk wekelijks (gratis) iets mag blijven drinken en 

zo de gelegenheid te baat nemen om anderen te leren kennen? 

Uitvaartdiensten 
 

Wanneer we afscheid nemen van een overledene is het zinvol dat  
mensen van de geloofsgemeenschap meewerken aan een verzorgde liturgie.  
Als lector, zanger of assistent kan je je zeker ten dienste stellen. 
Denkend aan de toekomst willen we zelfs verder gaan  
en hopen we mensen te vinden die bereid zijn contact op te nemen  
met nabestaanden om samen de uitvaartliturgie te bespreken. 

Kiemkrachtgesprekken 
 

Wil jij jouw geloof kiemkracht geven? 
Dan ben je zeker welkom op (één van)  

onze kiemkrachtgesprekken.  
Een spreker geeft een inleiding  

en na een korte (drink)pauze  
is er gelegenheid om  

met elkaar in gesprek te gaan.  
Wie liever luistert blijft even welkom!  

Een folder ligt in de kerk ter beschikking. 

Parochiesecretariaat 

 

Wie graag administratief werk combineert met  

het ontvangen mensen kan zich ten dienst stellen  

van het parochiesecretariaat.  

Wanneer dit vaak geopend is,  

krijgen mensen nog meer kans  

om iets te komen vragen of vertellen.  

We bespreken graag samen jouw mogelijkheden! 

Parochieweekend: 28 en 29 september 2013 
 

 tijd voor inspanning én ontspanning 
 met jong en oud(er) 
 voor ieder die wil, van waar je ook bent! 
 van zaterdagmorgen tot zondagnamiddag (in Abdij Drongen) 
 een ideale gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen 
 wie graag mee voorbereidt kan zich zeker aanmelden 

 

 Ben je op zoek naar een nieuwe "stek" sinds de wijzigingen die in de parochies van onze 
stad plaatsvinden of kan je jouw engagement om één of andere reden niet langer botvieren? 
Hierin vind je meer info over onze parochiegemeenschap.  
Misschien is er iets wat jou ligt. Hoe dan ook: we heten je van harte welkom! 

 

 Wil jij deugd beleven aan het blijven uitbouwen van een geloofsgemeenschap?  
Deze  wordt immers door (liefst veel) mensen samen gedragen. 
Of je nu graag verantwoordelijkheid neemt over een bepaald aspect  
of je werkt liever mee achter de schermen,  
hieronder bieden wij een greep uit de brede waaier van ons parochiaal leven. 
Op onze website vind je nog meer: www.terekenparochie.be 

 

 Denk je nog aan iets anders? Wij horen graag jouw voorstel! 
 

 De verschillende initiatieven staan door elkaar. Kies gerust iets uit  wat bij je past  
en neem contact op met het secretariaat, met Luc of Lieve.   
Je kan hen ook aanspreken voor of na de viering en het strookje bezorgen. 

 

 Eigenlijk hopen we tenslotte dat jij deze krant mee helpt verspreiden  
zodat we mogelijks geïnteresseerde mensen bereiken.  

 

Met welgemeende dank aan de velen die dit alles reeds mogelijk maken! 

Liturgiegroep 
 

Een maal per maand  
denken we samen na  
over hoe de zondagsviering  
kan uitgewerkt worden.  
We zetten grote lijnen uit  
voor een bepaalde periode  
(bv. advent, 40-dagentijd) 
of we verzamelen ideeën  
voor een concrete zondag. 
Het zou mooi zijn  
als enkele mensen  
af en toe een viering  
volledig uitwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopvoorbereiding 
 

Eén keer per maand worden er kindjes gedoopt. 
De ouders ervan komen ervoor samen  
om kennis te maken 
en de doopviering voor te bereiden.  
Wanneer deze voorbereiding kan verlopen  
in een huiselijke sfeer,  
komen geloof en leven dicht bij elkaar. 

IETS VOOR JOU -
KRANT?!  

 

editie 2013 

Vormselcatechese 
 

De tweede zondag na Pasen worden  
jongens en meisjes gevormd.  
Vanaf september tot en met maart  
komen zij maandelijks samen  
om zich daar op voor te bereiden.  
Dit kan enkel maar wanneer "begeesterde" volwassenen 
willen getuigen van hun geloof en jonge mensen  
daarin willen meenemen. 

Misdienaars 
 

Ook jonge mensen kunnen zich ten dienste stellen. 
En wij hebben jullie er graag bij! 
Als misdienaar deel je mee de blaadjes uit  
aan de mensen die binnenkomen,  
ga je rond met het mandje,  
help je de tafel klaar te maken,  
en bel je bij de consecratie. 



 Jezus haalde Zacheüs uit de boom, genas zieken,  
had aandacht voor hen die geen plaats kregen… 
 

Vandaag noemen we dat “diaconie” = dienstbaarheid  
aan ouderen, zieken, armen, … 
Verschillende werkgroepen zijn daar mee bezig  
en kunnen zeker nog “helpende harten” gebruiken: 
 

Sint-Vincentius helpt mensen met financiële (en andere) problemen op allerlei manieren. 
 

Welzijnszorg brengt oudere en zieke mensen twee keer per jaar samen in Ons Huis  

voor een ontmoeting– en ontspanningsnamiddag. Bij Kerstmis en Pasen worden aan +80-jarigen  
een attentie aan huis bezorgd. Zo bereiken we jaarlijks honderden personen. 
 

Welzijnsschakel wil een schakel zijn naar hen die financieel moeilijk rondkomen:  

maandelijks een voedselpakket, morele en praktische ondersteuning bij het invullen van studietoelage, 
een busuitstap in de zomer, … 
 

Ziekenbezoekers willen tijd maken om zieke mensen thuis of in het ziekenhuis te bezoeken,  

wanneer zij dat op prijs stellen. Zo laten we voelen dat we als geloofsgemeenschap deze mensen  
mee blijven dragen. Een luisterend oor hebben is daarbij het belangrijkste. 

Parochieraad 
 

Op Tereken vinden we het belangrijk dat kerk-zijn gedragen wordt door velen. 
Daarom is het noodzakelijk dat er een parochieraad is,  
waarin verantwoordelijken van werkgroepen en bewegingen  
zich verzamelen met allen die bekommerd zijn om deze gelovige gemeenschap. 
Zij worden 5 x per jaar samengeroepen om na te denken over  
"het verhaal van God en de mensen" op onze parochie. Mogen wij jou een  
persoonlijke uitnodiging bezorgen? Ook jouw inbreng is immers van groot belang! 

Ziekencommunie + -zalving! 

 

Ken jij iemand die moeilijk uit huis kan en graag (wekelijks) de communie zou ontvangen? 

Dat kan! We geven je graag een doosje (= een pyxis) om de heilige hostie in mee te nemen. 

Het misblaadje van de zondagsviering kan trouwens dienst doen om er samen rond te bidden. 

Je vindt dit ook terug op onze website: www.terekenparochie.be  (bij de rubriek “kalender….”). 

Als je bij één van je bezoeken verneemt dat iemand graag gesterkt wordt door het sacrament 

van de ziekenzalving, meld je dit dan zeker op het parochiesecretariaat aub? 

Kindvriendelijk moment  

Vind jij het fijn dat kinderen in de viering een apart moment voor zich krijgen?  

Zij worden – letterlijk – aangesproken om niet te blijven zitten,  

maar we vragen hen om even dichterbij te komen.  
Wil jij er mee voor zorgen dat kinderen zich aangesproken weten? 

Onthaal in de kerk 
 

Een open kerk nodigt mensen uit om - zomaar eens - binnen te lopen.  
Het is goed als er af en toe iemand een oogje in het zeil kan houden,  
de bloemen water geeft, een woordje uitleg geeft.  
Een open en levende kerk kan immers jaren mee. 

Zingen en / of musiceren 

   "Zingen is 2x bidden". 
     Zing je graag, zelfs 
op zondagmorgen? 

Kom dan ‘s zondags tegen 10 u naar de kerk  
en sluit aan bij het aanzingkoor (linker kruisbeuk) 
De liederen worden ingezongen, zo nodig aange-

leerd.  
 

Als je iets van muziek kent, hopen we eigenlijk dat jij misschien wel  
zangleider wilt worden om de mensen te helpen bij het zingen. 

 

Of …  bespeel je een instrument?  

Computerwerk 
 

Wie graag een computer hanteert,  
kan helpen door: 
 

 het opmaken van een powerpoint  
   om de viering te ondersteunen 
 wekelijks de TV pagina  

aan het koffiehoekje te verzorgen 
 opvolgen en uitwerken  

van de aankleding in de kerk dmv foto’s 
 het verzorgen van affiches voor het grote bord  

buiten aan de kerk 
 het bijwerken van een facebookpagina  

voor de parochie 
 te zorgen voor kleurplaten voor kinderen  

in de viering 
 ... 

Homilie  

Nadenken en getuigen over wat  

Bijbelse woorden ons vandaag te zeggen hebben 

en dit tijdens de zondagsviering overbrengen. 

We kunnen ons hierbij laten inspireren door auteurs  

die één en ander neerschreven 

of van wat in het Bijbelleerhuis besproken werd. 

VZW Pastorale Animatie 
 

  Lieve werkt, samen met vele  
  vrijwilligers, fulltime zodat onze  
  parochie kan blijven zorgen voor  
  mensen, vanuit geloof en vertrouwen     
  in God. De VZW maakt het mogelijk 
  dat Lieve daarvoor betaald wordt, 
  mede dank zij velen die financieel 

bijdragen en werken aan de kerk van de toekomst. 
Wil ook jij sponsoren? Dank!  

Storten kan op rekeningnummer:              
 

BE74 7755 9270 7407 
VZW Pastorale Animatie  

Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas. 

Materiële zaken 
 

Wie zicht heeft op:  
onderhoud van gebouwen,  
boekhouding,  
beheer van financiële zaken, …  
kan zich ongetwijfeld uitleven  
in één van de VZW's of  
werkgroepen. 

Parochieploeg 
 

"Vrijdenkers", worden ze ook wel eens genoemd.  
Hun taak? Een visie ontwikkelen, standpunten van 
dekenaat bespreken en communiceren, 
de toekomst (proberen) voorbereiden,  
nieuwe ideeën beluisteren en ontwikkelen, ... 
En dit alles telkens aftoetsend in de parochieraad,  
een impulsavond, een TerekenNaarToekomst-avond. 
Deze ploeg van zes tot acht mensen  
komt om de twee weken samen om open  
met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Zijn als een vogel 
zingen zoals gebekt 
en niet uit 
op het hoogste lied 
de langste adem. 

Zijn als een mens 
doen en laten 
spreken en zwijgen 
en mogen vertrouwen  
in tijd en eeuwigheid 
te worden gedragen 
door U, mijn God, 
die Leven Liefde zijt. 
Amen. 

 

Peer Verhoeven 

Zijn als een bloem 
in blad en bloei 
en niet van streek 
om kruin en kuif 
waarmee anderen getooid. 


