
We hebben het de laatste jaren zien gebeuren: de  wijkkerken werden 
gesloten en in  vele kerken, ook hier in Sint-Niklaas, is er geen 
zondagsdienst meer. Welke impact dat heeft voor de mensen, is 
moeilijk in te schatten,  
de zovelen die 'op de vlucht zijn' en een nieuwe gemeenschap zoeken, 
de talrijke mensen die de moed niet (meer) vinden zich ergens in te 
voegen. 
Maar aan u die hier op Tereken misschien een plekje gevonden hebt, 
zeggen we heel overtuigd: fijn dat u er bent! 
In ons dekenaat werd afgesproken om een themaviering op te 
bouwen met als lezing 'varen naar de overkant', de storm op het 
meer waarin  de woorden thuishoren: 'wees maar niet bang'. 

We weten immers dat we als gelovige gemeenschap nog vele 
oversteken zullen moeten maken, of we dat willen of niet. Het 
parochielandschap zal gewijzigd worden en geloofsgemeenschappen 
zullen verdwijnen. 

Ook al zien we het met lede ogen gebeuren, er zijn volgens mij twee 
manieren om daarop te reageren: 
ofwel gooien we de handdoek in de ring en zeggen we: voor mij, voor ons 
hoeft het niet meer. 
(Maar dat zie ik op Tereken – gelukkig - niet direct gebeuren). 
Ofwel gaan we gedeeltelijk in het proces mee, om tegelijkertijd zo te 
kunnen blijven werken aan een levende geloofsgemeenschap ter plaatse. 

Daarvoor zijn hier op Tereken in de loop van de jaren heel wat stappen 
gezet: 
meer en meer hangt de verantwoordelijkheid, het coördineren van 
een gemeenschap niet af van  1 of 2 personen, maar wordt dit 
gedragen door heel veel mensen. 
Enerzijds door de financiële middelen die velen onder u beschikbaar 

stellen waardoor hier een voltijds pastoraal vrijgestelde kan werken, 
anderzijds ook door de vele taken en verantwoordelijkheden die 
mensen op zich nemen.  

En – zoals u wellicht weet – zijn er sinds dit jaar coördinatoren die dit 
alles mee willen opvolgen. In de startviering van september werden 
deze mensen gezegend en bevestigd. 
Per twee stimuleren en coördineren zij het uitdragen van Gods woord 
(de verkondiging), het vieren van Zijn liefde (de liturgie), de dienst 
aan elkaar en aan de wereld door de zorg voor gekwetste mensen 
(diaconie), alles wat een gemeenschap samenbrengt, en het 
behartigen van de materiële zaken. 

Beste mensen, 
Het evangelie leert mij dat we ondanks alles mogen vertrouwen, 
geloven, hopen. 
Dat wij – als gemeenschap hier op Tereken – vragen hebben bij alle 
herschikkingen die in ons bisdom aan de gang zijn? Zeker wel! 
Maar ik ervaar meer en meer dat het ons niets verder helpt  
wanneer we blijven hangen bij de bedenkingen die we hebben of 
wanneer we elkaar versterken in het negatieve. 
Daarom durf ik oproepen: 
Laten we vanuit vertrouwen en vanuit geloof niet bang zijn 
om mee stappen te zetten om verder toekomst uit te bouwen. 
Laten we elkaar bemoedigen, aanmoedigen ook om mee naar de 
overkant te varen. 
Sterker nog: laten we elkaar kansen geven en samen met Jezus in de 
boot te gaan. 

Zo kunnen wij als kerk de wereld van dienst blijven en getuigen van 
Gods liefde voor de mensen. 

Lieve Van Driessen 



Een kind, een kribbe, 

danken en vieren.  

Een herder, een wijze, 

goed nieuws.  

Stralend licht in duisternis, 

zorg voor onze aarde.  

God in mensen, barmhartigen leven. 

Nieuwe hoop op vrede, 

2016. 

Van ganser harte! 

Dankbaar om het oude én het nieuwe, 
nodigt  de parochieploeg u uit voor de IMPULSAVOND 
van VRIJDAG 15 JANUARI 2016 om 19.30 u in feestzaal 
"Ons Huis". 

Gekend of minder bekend,   
jong of iets ouder, 
verbonden  met Tereken, 
u bent welkom om de nodige energie te krijgen, 
zodat we samen verder kerk kunnen zijn. 

We doen dat graag  
met poëzie en muziek door Jolien en Elke De Meester,  
met babbel, knabbel, drankje en  …  uw aanwezigheid! 

Agnes en Catherine en Kristien, Agnes en Ingrid, André en Marc, 
Marie-Jeanne en Rita, Jan en Koen,  Luc, Lieve.

              

Nieuwsbrief  

December 2015 
Beste sponsor, 

We kunnen er niet naast kijken... 
De wijzigingen in het parochielandschap, ook in Sint-Niklaas, laten mensen 
niet onberoerd. 
In deze nieuwsbrief geven we het woord aan Lieve, onze vrijgestelde pastor 
die, dank zij de financiële steun van vele gekende en ook niet-gekende 
sponsors, in en voor onze geloofsgemeenschap werkt.  
Samen met de ganse parochieploeg  nodigt zij u ook uit voor de 
IMPULSAVOND op vrijdag 15 januari om 19.30 uur in feestzaal "Ons Huis", 
Schoolstraat 270. 
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