Beste Sponsor, op 6 januari 2017 zal het precies 20 jaar geleden zijn
dat onze vzw werd gesticht.
De droom een eigen pastoraal vrijgestelde die het werk van de vele
vrijwilligers bezielt en coördineert, konden en kunnen we realiseren
mede dank zij u!
We zijn u enorm dankbaar en hopen dat u ook in 2017 ons
pastoraal project blijft steunen.
Met hartelijke wensen
voor een ZALIG KERSTFEEST en een ZEGENRIJK 2017!
Marie-Jeanne Speleman, voorzitter,
mede namens de leden van de vzw.

Ik ben er voor jou
Dat is de betekenis van de naam van God (Jahweh) in de Bijbel.
Of beter, die naam zegt in het Hebreeuws ook iets over de toekomst:
‘Ik ben er en ik zal er zijn’. ‘Ik ben er voor jou’ is dit jaar het
pastoraal thema van onze geloofsgemeenschap.
Die naam spreekt een wederzijdse betrokkenheid uit:
God is er voor mij en ik leef dank zij zijn levenwekkende nabijheid.
Daar ligt ook mijn toekomst, zelfs verder dan mijn dood.
Dat ik dat mag geloven, brengt rust en vertrouwen en geeft mij
kracht. Ik ben altijd in goede handen, wat er ook gebeurt.
Ik ben nooit alleen.
Die naam is geen titel. Hij komt tot leven in de verhalen van de Schrift.
Vooral Jezus heeft die naam van God heel concreet gemaakt in het
beeld van een ‘goede Vader’, een ‘lieve Papa, lieve Mama’.
Ook dat zijn geen titels. Voor een lieve papa en een lieve mama
gaat het steeds en helemaal om het welzijn van de kinderen.
Liefdevolle ouders stellen hun leven in dienst van de kinderen,
zeker als die kinderen klein zijn en hulp nodig hebben.
En waar ouders ook wel eens tekort schieten is God een en al
dienstbare liefde. Dat heeft Jezus ten overvloede getoond in zijn
omgang met mensen.

Zo is onze God een heel bescheiden God.
Hij stelt zichzelf niet op de voorgrond.
We weten nauwelijks iets over Hem.
Het is Hem niet om Hemzelf te doen.
Voor God komen de mensen op de eerste plaats,
opdat zij leven zouden hebben in alle volheid.
Ook dat heeft Jezus getoond:
het ging allemaal niet om zijn persoon;
Hij kon zelfs gedood worden op een kruis.
Mensen die werkzaam zijn in de pastoraal, zowel
vrijwilligers als vrijgestelden, zijn geroepen om dat
verhaal van God en de mensen verder gestalte te
geven. Ook in de pastoraal gaat het om ‘de mensen’,
Gods liefdevolle dienstbaarheid aan mensen.
Wie met pastoraal bezig is, zet zichzelf niet in de
belangstelling, maar blijft op de achtergrond.
Het gaat om het leven van mensen.
Zij moeten kunnen ervaren dat zij voor God
de moeite waard zijn en dat Hij hen nabij is.
Wij zijn bescheiden tussenschakels in het wondere
levenwekkende gebeuren tussen God en mensen.
Zijn de herders van het kerstverhaal niet een mooi
voorbeeld? Zij die in de toenmalige samenleving niets
betekenden, hadden geluisterd naar de Blijde
Boodschap van Leven, hen van Godswege door engelen
gebracht. Zij stonden onmiddellijk op en gingen naar
Betlehem, naar dat gezin voor wie geen plaats was in
de herberg van het leven. Zij hebben er Gods Blijde
Boodschap verkondigd en Gods liefdevolle
dienstbaarheid vlees en bloed laten worden.
Zij waren echte herders, echte ‘pastorale’ dienaars.
Luc Maes

Een gebed als kerstwens ....

Stuur ons weer engelen, God,
dromers, zieners, herders,
voor wie het leven heilig is.
Stuur ons weer engelen, God,
die beroeren en ontroeren,
die troost schenken
aan een wereld vol verdriet.
Stuur ons weer engelen, God,
die licht ontsteken
aan sterren van hoop,
die verwijzen naar het KInd.
Stuur ons weer engelen, God,
vuurtorens van geloof
door wie het onmogelijke
mogelijk wordt.

Zuster Caritas Van Houdt

Nieuwsbrief December 2016
Beste Sponsor,
Wellicht hoorde of las je er reeds over:
Groot-Sint-Niklaas wordt één grote nieuwe parochie met lokale
geloofsgemeenschappen. Onze Sint-Jozefparochie wordt voortaan
geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken genoemd.
Omdat onze vzw in het Belgisch Staatsblad officieel bekend staat als
Pastorale Animatie Parochie van Sint-Jozef, vonden we het
noodzakelijk de naam en meteen de statuten aan te passen.
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van onze vzw
op 6 oktober 2016 werden de aanpassingen unaniem goedgekeurd
en voor publicatie in het Belgisch Staatsblad doorgestuurd.
De officiële naam is voortaan Pastorale Animatie,
geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken.
In de tekst van de statuten werd het woord "parochie" telkens
vervangen door "geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken".
Doel en bestemming van het vermogen blijven onveranderd.
We formuleerden het als volgt:
"Het vermogen is uitsluitend bestemd voor de financiering van de
bezoldiging en onkosten van de door de vzw als werknemer
aangestelde pastooraal vrijgestelde(n) werkzaam in en voor de
christelijke geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken".

