Ook al was er in dit corona-jaar veel miserie en leed
er blijven altijd redenen om te danken…
Gebed om een jaar af te sluiten
Ik dank U, God,
voor alles wat ik van anderen mocht ontvangen,
voor mensen die met mij verbonden zijn geweest,
die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet hebben gedeeld,
die mij hebben laten delen in hun geluk.
Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
voor hen die attent waren
in de kleinste dingen van alledag,
voor mensen die konden troosten.
Ik dank U, God,
voor allen die mij konden bezielen,
en voor de mensen voor wie ik iets mocht betekenen…

47ste NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
Beste Sponsor,
“Volhouden! Het komt wel goed!”
Met deze woorden eindigde Martine Tanghe haar laatste TVjournaal op 30 oktober.
Ze werden door duizenden mensen beluisterd en zijn sindsdien al
vele malen herhaald als een boodschap van hoop in de moeilijke en
donkere tijd waarin we al maanden leven.
In onze hoop op betere tijden blijven we ook met onze
geloofsgemeenschap zoeken naar mogelijkheden om met elkaar
verbonden te blijven. Ons jaarthema is VERBINDEN.
Elke zondag is er om 10.30 uur een Eucharistieviering die u vanaf
10.25 uur via live stream kan volgen. Meer uitleg hierover op
bijgevoegd blaadje.
Al 25 jaar is er vanuit onze geloofsgemeenschap verbinding met
mensen in armoede. U leest hierover meer op volgende bladzijden.
De NIEUWSBRIEF PAST HET (waarvan het eerste nummer verscheen
in december 1997!) geeft aan de vzw Pastorale Animatie de
mogelijkheid om verbonden te blijven met de sponsors.
Deze 47ste nieuwsbrief geeft ons ook weer de kans om u van harte
te DANKEN voor de financiële steun waardoor het mogelijk blijft de
voltijdse wedde van onze pastoraal vrijgestelde te betalen. Dit jaar
was/is uw steun nog meer dan anders welkom, gezien de speciale

omhalingen in de kerk met Pinksteren en Allerheiligen niet konden
doorgaan.
We beleven inderdaad een jaar als nooit tevoren en blijven zoeken
naar wegen om elkaar ondanks de beperkingen, toch nabij te zijn.
Voor de komende dagen wensen wij u
een RUSTIGE, VREDEVOLLE KERSTTIJD
en voor het komend nieuw jaar
veel MOED en HOOP !
Marie-Jeanne Speleman, mede namens de leden van de vzw.
Pastorale Animatie.

Al een hele poos dachten

25 jaar!

Welzijnsschakel Tereken

Hoe ontstaan en wat

Op initiatief van Pastoor Piet Herregods is, vanuit Welzijnszorg,
gestart met een groep meer gericht naar ‘armoede’. We schrijven
dan februari 1995.
Na een jaar van samenkomsten met geïnteresseerden is men dan
van start gegaan met het bezorgen van een voedselpakket als
‘instap’ bij een gezin dat het moeilijk had.
Welzijnsschakel = schakel zijn tussen mensen in armoede en
diensten en = solidair zijn met mensen in armoede. Daarom begon
men met 1 vrijwilliger die met een gezin ‘mee op weg ging’. Dit
konden we niet lang volhouden wegens teveel vraag om hulp.
We geven voedselpakketten maar ‘onder protest’, want eigenlijk zou
iedereen genoeg inkomsten moeten hebben zodat het voedselpakket
niet meer nodig is.

We hadden in het begin 18 gezinnen maar 10 jaar verder hadden we
75 gezinnen; het maximum aantal was 146. Nu hebben we er 125.
De meeste ‘gezinnen’ zijn alleenstaande mensen met een
‘vervangingsinkomen’ dat onvoldoende is om al hun onkosten te
betalen.
Wat we doen?
We proberen de gezinnen zoveel mogelijk gevarieerd voedsel te
geven 1 x per maand. Voedsel dat via de ‘Voedselbank’ wordt
geleverd, ook groenten die rechtstreeks van de veiling komen en
brood en ander voedsel dat ingevroren wordt of al ingevroren is.
We geven hen een verjaardagsgeschenk, leerlingen van Odissee
kopen die geschenken in een ‘kerstboomactie’; we geven hen een
verzorgingspakket dat de kinderen van de H. Hartschool kopen; ze
krijgen ook 1 x vers gebakken fruitwafels, die de Oud – Scouts van
Tereken bakken; we gaan ook eens in de grote vakantie met z’n
allen op uitstap met de autocar naar een pretpark of dierentuin. Nu
met de kerstdagen krijgen ze ook een geschenk, dit wordt
georganiseerd en gekocht door de mensen van onze
geloofsgemeenschap (kerstboomactie).
Je ziet, we proberen veel te doen voor deze mensen maar vooral
‘een luisterend oor’ te hebben en hen laten voelen dat ze ‘ook
kinderen van God zijn’, dat ze ook bepaalde dingen goed kunnen;
dat is heel belangrijk. Daarom dat we hen ook, op het moment dat
ze om hun pakket mogen komen, een drankje en knabbeltje
aanbieden in ons ontmoetingslokaal. Spijtig genoeg kan dit nu in
deze Coronatijd niet meer doorgaan.
We hebben veel vrijwilligers die helpen om deze zorg mee te dragen
en dank zij de grote ondersteuning door de geloofsgemeenschap.
Bedankt !

