
 

 

EEN OPROEP     
Help het financieel draagvlak van de 

vzw Pastorale Animatie vergroten en 
meld u aan als "sponsor" 

 
-door regelmatig  

een bedrag over te schrijven op het  

rekeningnummer  BE74 7755 9270 7407 

van vzw Pastorale Animatie, Tereken 5A ,  

9100 Sint-Niklaas met vermelding "voor Lieve" 

 

-door het geven van een doorlopende  

opdracht aan uw bankkantoor met een vrij 

gekozen bedrag (5 euro, 10 euro of elk ander 

bedrag) van uw rekening naar de rekening   

BE74 7755 9270 7407 van onze vzw 

 

-door zelf een doorlopende opdracht te  

maken via PC- of netbanking. U kiest dan 

voor "aanmaak bestendige opdracht", vult het 

rekeningnummer van onze vzw in  

BE74 7755 9270 7407. U kiest een bedrag  

met de vermelding "voor Lieve", u verzendt het 

en zo is het klaar 

 

-door een bedrag onder gesloten envelop 

gericht aan de vzw Pastorale Animatie, af te 

geven op het secretariaat of in de brievenbus 

te steken Tereken 5A  

 

 

De leden van de vzw Pastorale Animatie 

danken voor uw financiële steun: 

Marie-Jeanne Speleman (voorzitter), Bea De 

Jonghe (ondervoorzitter), Walter Nobels 

(secretaris), Marc Verdonck (penningmeester), 

Koen Bonné, Dirk De Meester, Fred De Rooze, 

Agnes Heylen, Eddy Lockefeer, Luc Maes,  

Marie-Paul Straetmans, Jan Van den Branden, 

Marie-Thérèse Baeke, Hilde Van Melckebeke. 

 

Om samen te gaan 

worden wij geroepen 

ieder bij zijn eigen naam 

elk vanuit het eigen  

omgaan met geloof 

maar allen geroepen  

door die Ene 

wiens Geest in ons werkt. 

Door Zijn kracht 

door Zijn vuur 

door Zijn geestdrift 

komen wij tot enthousiaste inzet 

of tot ons eigenste zelf. 

Zo brengen wij tot stand wat nu nog niet is. 

 

M. Gesquière 

 

 
Dankbaar en toekomstgericht  

vieren we Pinksteren 2016 
 

 
 

DANKBAAR… 
 
- omdat het vuur van 

Pinksteren brandend 

wordt gehouden door 

vele vrijwilligers die nu 

en in de toekomst van 

onschatbare waarde zijn 

 

- omdat een voltijds vrijgestelde "pastor",  

Lieve Van Driessen,  van herderlijke zorg voor 

mensen haar beroep heeft gemaakt  en zo 

mee gestalte geeft aan onze levende 

geloofsgemeenschap 

 

- omdat de vzw Pastorale Animatie Sint-Jozef 

nog steeds kan instaan voor de uitbetaling 

van de voltijdse wedde van Lieve 

 

- omdat de vzw Pastorale Animatie naast de 

103 "regelmatige "sponsors ook nog andere 

sponsors  heeft die af en toe een gift  

bezorgen via overschrijving, via leden van de 

vzw of via het parochiaal secretariaat 

 

- omdat er twee keer per jaar, op de  

hoogdagen van Pinksteren en Allerheiligen, 

een speciale omhaling is ten voordele van de 

vzw 



"Wat doe je zoal 
als pastor van  

een parochie?  

 
Wat houdt dat 

allemaal in?" 
  

Het zijn maar enkele 

van de vragen die mij in de schoot werden  

geworpen door een groepje leerlingen tussen 

de 12 en de 18 jaar. 

 

Nadat ik dit in een kort tijdsbestek had  

toegelicht, kwamen ze (onder meer) tot  

volgende conclusies: 

1. Ieder kan op zijn manier pastor-zijn. 

2. Het gaat om 'zorg dragen voor mensen'. 

  

Daarmee sloegen ze voor mij de nagel op de 

kop. 

Pastor = herder zijn = zorg dragen voor je 

'schapen'. 

Als we de 'schapen' vervangen door 'mensen' 

komen we dichter bij een geloofsgemeenschap, 

zeker wanneer we dit proberen doen in het 

spoor van Jezus Van Nazareth. 

  

Dat is misschien wel de belangrijkste taak: 

proberen om mensen te helpen opstaan,   

hen nieuw leven laten ervaren, 

laten proeven wat verrijzenis hier en nu kan 

zijn, en ervaren dat Gods Geest mensen naar 

buiten doet komen. 

  

Hoe we dat doen? 

Gelukkig met vele vrijwilligers, die elk op 

hun manier een taak behartigen en zo  

mee-pastor zijn. 

  

Zij die dienst bewijzen aan mensen  

- door zieken te bezoeken,  

- door mensen die het financieel moeilijk  

hebben te ondersteunen, 

- door in verenigingen mensen samen te 

brengen, 

-door communie te brengen aan hen die niet 

naar de kerk kunnen komen. 

  

Zij die Gods liefde verkondigen 

aan kinderen (eerste communicanten),  

jongeren (vormelingen) en volwassenen. 

  

Zij die ervoor zorgen dat ontmoeting  

mogelijk blijft in een geloofsgemeenschap  

bv.  

- na de zondagsviering bij een tasje koffie of 

chocomelk,  

- in een weekendje weg van huis,  

- met een impuls bij het nieuwe jaar,  

- zo ook tijdens de jaarlijkse Terekenfeesten. 

  

Zij die meewerken aan een zinvolle,  

levensnabije liturgie  

waarin gevierd, gedankt, gebeden, gezongen 

en gesproken wordt.  

Niet alleen op zondag, maar ook bij de viering 

van een doop of bij het afscheid nemen van 

mensen. 

 

En even belangrijk: zij die de materiële  

zaken zorgvuldig en met kennis  

behartigen,  

zodat gebouwen en financiën ter beschikking 

zijn om dit alles mogelijk maken. 

  

Heb je dan als pastor, als voltijdse kracht, dan 

eigenlijk nog wel iets te doen? 

  

Gelukkig mag ik dit alles mee uitvoeren, het 

ene al wat meer dan het andere. 

Maar mijn belangrijkste taak als pastor,  

doorheen dit alles,   

is ongetwijfeld dat ik de zovele mensen die 

één of meerdere taken vrijwillig  

op zich nemen, weet te bemoedigen, te be-

vestigen, te waarderen,  

te enthousiasmeren, te inspireren, te  

stimuleren en zo het geheel samen houden. 

  

En dat kan dan weer door: 

- mee te helpen bij praktische zaken, gaande 

van het poetsen van de keuken na de grote 

kookfestiviteiten van de Terekenfeesten tot 

het versieren van de kerk voor de advent- 

en kerstperiode; 

 

- te luisteren hoe het momenteel draait in een 

beweging of, waarom niet: eens deelnemen 

aan één van hun activiteiten; 

 

- samen na te denken hoe een viering  

uitgewerkt kan worden of stil te worden bij 

een stukje uit het evangelie en te kijken wat 

die tekst mij en anderen te zeggen heeft. 

 

- jawel … een tekst als deze te schrijven. 

  

Heb ik het daarmee allemaal gehad? 

"Belange nie". 

  

Lukt dit altijd zoals ik het zo willen? 

"Zeker nie". 

  

Zou ik graag hebben dat mijn dagen langer 

zijn? 

"Zeker weten". 

  

Heb ik het gevoel gesteund en gedragen te 

worden door vele mensen en door Gods 

Geest? 

"Heel zeker". 

  

Dank je wel ervoor ... 

Lieve Van Driessen 


