HIER KRIJGT DE KERK EEN NIEUW GEZICHT
Zoveel mensen zoveel zinnen,
kerken dicht maar toch vooruit.
Vlam die brandt van stil verlangen,
Licht van hoop, gaat echt nooit uit.
Eén in zin, in woord, geloven,
ieder op zijn eigen wijs,
ieder mens zijn eigen waarde;
mèt elkaar gaan wij op reis.
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INFOFOLDER
Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap,
Beste sponsors,

Naar de hoogte, diepte, dalen,
naar geluk, verdriet en pijn
om te vieren en te troosten,
om er voor elkaar te zijn.
Open staan voor andere wegen,
zoekend naar het Levend Licht.
in dàt licht vragen we zegen;
krijgt de kerk een nieuw gezicht.
Cobie Verheij – De Peuter
Bron: www.gedichtensite.nl

Op 6 januari 2022 was het 25 jaar geleden dat de stichtingsvergadering
van onze vzw Pastorale Animatie plaats vond.
We kunnen dus een beetje geschiedenis schrijven.
De oprichting van de vzw was het resultaat van een jaar lang gesprek en
overleg in de parochieploeg en in de parochieraad van toen, vanuit de
vraag “Hoe werken we aan de toekomst van onze parochie?”
Toen, zoals ook nu nog, zagen we vele vrouwen en mannen als vrijwilliger
actief in werkgroepen en bewegingen
o om liturgische vieringen voor te bereiden
o om als gebedsleider voor te gaan in het gezamenlijk gebed
o om mensen in nood bij te staan en uitzicht te geven
o om steeds opnieuw, in wisselende omstandigheden, met en voor
alle leeftijden te zoeken naar de concrete beleving van ons
christen-zijn.
Om zoveel vrijwilligerswerk blijvend in stand te houden en te stimuleren
vonden we dat er naast de parochiepriester (Piet Herregods was toen onze
pastoor) ook mensen nodig waren die van het werk op onze parochie hun
beroep wilden maken: vrijgestelde pastorale animatoren.

In oktober 1996 beslisten de parochieraad en de parochieploeg een vzw op
te richten met als doel het pastoraal werk te ondersteunen en een
spaarfonds te beheren voor de verloning van een halftijds pastoraal
vrijgestelde.
12 personen waren bereid lid te worden van de vzw: Tony Boel, Roger
Decoster, Bea De Jonghe, Dirk De Meester, Alfred De Rooze, Piet
Herregods, Walter Nobels, Marie-Jeanne Speleman, Christine
Trommelmans, Jan Van den Branden, Jan Vendelmans, Marc Verdonck.
Op 6 januari 1997 werden de statuten goedgekeurd en de leden van de
Raad van Bestuur aangesteld. Alles was klaar voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
17 januari 1997: tijdens de IMPULSAVOND kwamen twee pastoraal
vrijgestelden (van andere parochies) getuigen over hun werk. Er werd
eveneens een oproep gelanceerd voor het spaarfonds.
Tot en met juni 1997 vergaderden de leden van de vzw maandelijks. Ze
bespraken o.a. de criteria voor de aanwerving van een pastoraal
vrijgestelde, een mogelijke arbeidsovereenkomst, de vacant verklaring en
vooral de wijze om sponsors te werven.
Er was een startkapitaal, groot genoeg voor een paar jaar verloning, maar
we dachten aan een langere termijn.
Tijdens de Pinkstervieringen van 1997 werd ons pastoraal project kenbaar
gemaakt. Er werd een folder verspreid “Wij werken samen aan de
toekomst van onze parochie. Een oproep…”
Enkele maanden later kon de penningmeester meedelen dat er 24
permanente opdrachten waren en dat er ook 80 giften werden bezorgd. Al
een goed begin, vonden we.
Met PAST HET, een nieuwsbrief, wilden we de band met de sponsors
bestendigen.
Ondertussen waren er ook sollicitatiegesprekken gevoerd en vonden we
een geschikte kandidate in de persoon van Lieve Van Driessen.
Op 1 september 1997 startte ze halftijds. De samenwerking met onze
pastoor Piet, met de parochieploeg, met de parochieraad en met de
werkgroepen verliep zeer goed.
Vanaf 16 maart 2008, nadat Piet Herregods een benoeming kreeg in De
Pinte, konden we Lieve voltijds aanstellen.

Vandaag is Lieve onze “pastor”. Zij gaat mee voor in Eucharistievieringen,
is samen met gebedsleiders voorganger in gebedsdiensten op zondag en
tijdens uitvaarten. Zij is coördinator en aanspreekpunt en nog zoveel
meer…
En hoe evolueerde de vzw?
De algemene vergadering bestaat vandaag uit 14 leden waarvan er 7 van
bij de stichting betrokken zijn.
De naam werd licht gewijzigd. Nu: “Pastorale Animatie,
geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken” met zetel Tereken 5A, 9100
Sint-Niklaas en ondernemingsnummer: 460 186 707
De statuten werden aangepast in overeenstemming met de wet van 23
maart 2019.
We blijven twee keer per jaar een nieuwsbrief verspreiden waarmee we
het contact met de sponsors bewaren en ook om blijvend sponsors te
werven.
Twee keer per jaar krijgt de vzw bijzondere aandacht tijdens de
zondagsviering en is ook de omhaling bestemd voor de vzw.
Dat we, nu reeds 25 jaar , erin slagen ons pastoraal project financieel
haalbaar te houden, is mede dank zij de financiële steun van 101 actieve
sponsors. Wij zijn hen bijzonder dankbaar en het stemt ons hoopvol voor
de toekomst!
Marie-Jeanne Speleman mede namens
Bea De Jonghe, Walter Nobels, Eric Straetmans, Dirk Adriaenssens, MariePaul Straetmans, Marie-Thérèse Baeke, Marc Verdonck, Koen Bonné,
Christine Trommelmans, Hilde Van Melckebeke, Agnes Heylen, Dirk De
Meester, Agnes Maes, Jan Van den Branden.

