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Onze nieuwjaarswens voor u
en voor allen die u dierbaar zijn!
Dat er LICHT mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat we elkaar
“nieuw” zullen zien.
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Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen
en plaats maken voor velen.

Met een knipoog naar de komende jaarwisseling willen we u
vandaag aanspreken als “Lieve meter” en “Lieve peter” van de
vzw Pastorale Animatie.
Licht in onze gedachten:
dat wij komen
tot eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen:
dat er vriendschap
en gastvrijheid heersen.

Licht in donkere dagen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
“IK BEN HET LICHT DER WERELD”
(naar J. van Opbergen)

Uw financiële bijdrage blijft het mogelijk maken dat Lieve Van
Driessen voltijds als “pastor” werkzaam kan zijn om met vele
vrijwilligers en met priester Luc Maes een levende
geloofsgemeenschap te vormen waar iedereen welkom is.
Zo bent u eigenlijk ook meter en peter van Lieve en van onze
geloofsgemeenschap! Heel veel dank daarvoor!
Op de binnenbladzijden “schetste” Jan Thierens,
laastejaarstudent produktontwikkeling, hoe veelzijdig het werk
van Lieve is.
Lieve meter, lieve peter,
onze wensen voor u en voor allen die u dierbaar zijn schreven we
op de laatste bladzijde en mede namens de parochieploeg
nodigen we u uit op vrijdag 10 januari om 19.30 uur
in de zaal “Ons Huis”, Schoolstraat,voor de impulsavond met
nieuwjaarsreceptie.
Marie-Jeanne Speleman, namens de vzw.

VOELEN wat er allemaal leeft op
LUISTEREN naar wat mensen
vertellen, zodat ze ook hoort wat
ze niet vertellen

de parochie, zodat ze daar
kan op inspelen

verder KIJKEN dan het ”nu”,
zodat we klaar zijn voor
blijvende vernieuwing en
herbronning

CONTACTEN leggen, mensen
zoeken, zodat er altijd iemand is
voor wat er gebeuren moet

veel LEZEN, zodat ze
wegwijzer kan zijn én
inspiratiebron

een HART dat mensen
aanvoelt en open staat voor
iedereen, zodat niemand
vergeten wordt

HANDEN die nooit “te vies” zijn
om uit de mouwen te steken,
zodat ook misblaadjes,
verslagen, andere administratie
en praktische uitwerkingen op
tijd uitgevoerd worden

