
Win !!!!!!!!!!!!!     

Woordzoeker met een opdracht: 

Duid de woorden aan in het rooster en vul de oplossing in.  
Schrijf hieronder 3 woorden die je aan Lieve doen denken. 
Je mag ook andere woorden kiezen dan die uit de 
woordzoeker! 

Vul je naam en contactgegevens in en geef het blaadje af 
op de pastorij ten laatste tegen 30 juni 2022. En …. maak 
kans op een BLOEMETJE! 

Naam: ……………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………… 

Mijn 3 woorden: 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

VZW Pastorale Animatie, geloofsgemeenschap 
Sint-Jozef, Tereken 
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas 
KBO 460 186 707 
RPR Gent, afdeling Dendermonde
Bankrekening BE74 7755 9270 7407

50e NIEUWSBRIEF JUNI 2022 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors, 

We konden er niet naast de laatste weken, er is een nieuw pastoraal plan 
waardoor we voelen en ondervinden dat er veranderingen in het pastorale 
landschap zijn. Even enkele bedenkingen hierbij. 
Eén van de basisprincipes van het pastorale plan van onze parochie Heilige 
Nicolaas van Myra is: 
“Een vitale gemeenschap moet op zondag kunnen samenkomen om te 
vieren, ook wanneer er geen priester is.” 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij, mede dankzij Lieve zo een “vitale 
gemeenschap” zijn, een (h)echte gemeenschap waar velen samen kerk 
maken. Daardoor kunnen we wekelijks blijven samenkomen. Lieve moet dit 
niet alleen dragen maar ze is wel de verbindende kracht. 
Veel (gevormde) gebedsleiders zetten er mee hun schouders onder: 
vieringen voorbereiden, op papier zetten, voorgaan, … . We kunnen dan 
ook bouwen op enkele jaren ervaring met gebedsdiensten op zondag. 
Het is onze wens dat we zo positief naar de toekomst kijken, dat we elkaar 
bemoedigen en open blijven staan voor nieuwe wegen: gaan waar de Geest 
ons leidt. 
Dank voor jullie financiële steun, die blijft broodnodig om Lieve als pastor 
te houden. Maak dus maar reclame, bazuin het uit want hoe meer gevende 
zielen, hoe meer vreugd. 

Christine Trommelmans, mede namens de leden van de vzw 



Kom, Geest van leven, 
schijn in onze duisternis, 
verlicht ons met uw vuur. 

Kom, Geest van troost, 
maak ons hart licht en vrij, 
troost ons in tijden van verdriet. 

Kom, Geest van rust, 
geef ons ontspanning na hard werken, 
laat ons hier-en-nu écht samen zijn. 
Leid ons weer op goede wegen 

als we verdwalen 
als we koud en kil worden, 
als we de moed verliezen. 

Wees aanwezig in ons leven 
met bevrijdende wijsheid 
en met levengevende adem. 

Kom, Geest van Gods liefde, 
geef ons de kracht 
om ons open te stellen voor U, 
om elkaar in liefde bij te staan, 
om gul te delen van uw gaven. 

Lieve 
Kan jij alle verborgen woorden vinden?


