
Het wil een vervolg zijn op de avond T.N.T. (= Tereken Naar 
Toekomst)  
die op 19 oktober 2011 plaatsvond. Kon u die avond er niet bij 
zijn?  
Laat het zeker geen reden zijn om niet naar onze 
nieuwjaarsreceptie te komen! 
 
Na een uurtje van gedachten te hebben gewisseld,  
hopen we voldoende impuls te hebben gekregen om er heel 
2012 mee verder te kunnen 
en rest ons niets anders dan het glas te heffen op elkaar! 
 
We hopen dat het zo weer een deugddoende en gezellige avond 
wordt 
en we het nieuwe jaar met frisse moed kunnen inzetten. 
 
Van harte welkom! 
 
 
De parochieploeg van Tereken, 
Hilde, Koen, Lieve,  Luc, Marc, Marie-Thérèse en Wim 
 

Ondertussen wensen wij u alvast een ZALIG KERSTMIS! 
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Beste Sponsor, 
 
Woensdagavond 19 oktober zaten wij met een honderdtal 
mensen in de grote zaal van “Ons Huis”.  Thema van de avond: 
“Tereken Naar Toekomst”. 
We werden uitgenodigd –of juister nog- uitgedaagd om 
toekomstgericht te denken. 
Wat mij op het einde van die avond is opgevallen: een 
belangrijke en grote eensgezindheid om te blijven werken aan 
gemeenschapsvorming en aan een geloofsgemeenschap die op 
zondag samenkomt in onze Sint-Jozefkerk. 
Om dit te realiseren blijven er vele vrijwilligers nodig die zich in 
verschillende bewegingen en werkgroepen inzetten en 
verantwoordelijkheid opnemen samen met Lieve, onze pastoraal 
vrijgestelde.  
In het toekomstgericht denken bleek eens te meer dat wij op de 
goede weg zijn precies door ons samenwerken met een eigen 
pastoraal vrijgestelde. 
Beste Sponsor, wij zijn u bijzonder dankbaar omdat u ons 
project financieel steunt. 
Mogen wij ook in de toekomst op u een beroep blijven doen? 
Bij voorbaar DANK! 

  



Op de grens van oud naar nieuw sluiten wij ons aan bij de 
nieuwjaarswens van de parochieploeg die u meteen ook 
uitnodigt voor de nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 13 januari 
om 19.30 uur. U bent er van harte welkom. 
 
Voor iedere dag van 2012 wensen wij u 
een ster die veilige wegen wijst en een hart dat blij kan zijn om 
vele kleine dingen. 
 
Marie-Jeanne Speleman, voorzitter, en leden van de vzw 
Pastorale Animatie 
 

 

Na een viering met herdenking van de overledenen van 
de voorbije maand bereikte ons via de website van onze 
parochie volgend bericht. 
Wij hebben het -met toelating- in deze Past Het 
opgenomen met dank aan onze voorgangers priester 
Luc Maes en Lieve die zorgen voor een liturgie in een 
taal van vandaag, gelovig en diepgaand. 
 

 

“Deze morgen was ik bij jullie in de viering om mijn overleden 
vriendin in ons gebed mee op te dragen aan God. 
Ik was onder de indruk van de wijze waarop jullie, zo intens  en 
zo direct, eucharistie vieren! 
Wij, in ons diep gekwetste bisdom, zijn op zoek naar nieuwe 
wegen om mensen, jong en oud, aan te spreken, te boeien en hen 
Gods Woord krachtig door te geven. Maar er is zoveel weerstand 
… angst?  om het oude los te laten en het nieuwe te zien. 
Deze morgen heb ik beseft hoe goed het is om over grenzen te gaan 
en kennis te maken met andere parochiegemeenschappen. 
De verrassing was groot, en ik heb me laten verrassen, voel mij 
overrompeld!!! 
Of was het God die naar ons toekwam… over de golven van het 
leven? 
De hele kennismaking, die wondermooie eucharistie is een zegen 
voor allen die meevierden, hiervoor een buitengewoon dankjewel!!! 
Dank om wie jullie zijn… als een vuurtoren in een woelige zee!!” 
 
Lut M. 
 
                                          ---ooOOoo-- 
 

 
Een nieuw jaar inzetten, mag samen gevierd worden. 
Daarom nodigt de parochieploeg u van harte uit  
op de impulsavond van 13 januari 2012 om 19.30 u in Ons 
Huis. 
 
We kijken die avond graag eventjes in “een glazen bol”  om te 
zien hoe we verder willen en kunnen gaan als 
geloofsgemeenschap van Tereken.  

 


