
VANDAAG NOG ALTIJD 
NET ALS TOEN 

OP ZOEK NAAR ZEGEN: 
EEN PLEK WAAR MENSEN WEER HEEL EVEN 

OF VOOR LANG EN HEEL HET LEVEN 
ELKANDER DRAGEN. 

DAT IS BETHLEHEM VANDAAG. 
 

GOD EEN ZOON 
EN MENSEN WEER EEN BROEDER 

EN KERSTMIS LANGER LATEN LEVEN 
DAN EEN DAG: 

DAT GEBEURT WAAR MENSEN 
HERDER ZIJN EN HOEDER 

EN LEVEN MET DE LIEFDE ALS GEZAG. 
 

HET MOGE U GOED GAAN 
MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR; 

DE DAGEN ERTUSSEN 
EN DE DAGEN ERNA; 

GOED : GEDRAGEN, GEDREVEN  
EN MET ZEGEN. 

 
Heel graag nodigen we u uit voor onze Impulsavond op 
 VRIJDAG 9 JANUARI OM 19.30U IN ONS HUIS. 
Pietje Vogel, Schrobberbeek en Suskewiet, -de driekoningen van 
Tereken- 
die dit jaar de 20ste keer de ronde doen zijn onze gasten. Hun 
liederen van toen, een paar stukjes uit 'En waar de sterre bleef 
stillestaan', foto's van Tereken van lang geleden en van nu, een film, 
dia's over gebeurtenissen van weleer…Het staat garant voor een 
avond vol herinneringen en nostalgie, maar wil ook stof zijn om 
vandaag te blijven bouwen aan een gemeenschap van en voor velen. 
Met een glaasje en een lied klinken we op het nieuwe jaar en op alle 
goeds dat hier gebeurt ! 
 
Ge zijt welgekomen. 
De parochieploeg. 

astorale nimatie int-Jozef ereken 
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Best vrienden, 
 
Zoals jullie hierboven zien, zijn we aan het 13e nummer toe 
van onze nieuwsbrief. Dertien is in ons geval geenszins een 
ongeluksgetal en het 'past' onze leden ook dit jaar te danken 
voor hun blijvende steun. 
De kost van onze parochievrijgestelde dragen en verdelen 
over zoveel mogelijk schouders is nog steeds het doel van 
onze vereniging. 
 
Dit omdat we Lieve niet meer willen missen ! 
 
Laten we we het daarom ook aan onze vrienden 
doorvertellen, dan kunnen ook zij mee ondersteunen, 
want…'veel schouders maken dragen gemakkelijk'. 
 
Aan allen : hartelijk dank ! 
 

Namens de v.z.w. Pastorale Animatie Sint-Jozef. 
 
 
 
 
 
 



In een eindejaarsprogramma probeerden twee journalisten 
de tot persoonlijkheid van het jaar gekozen kardinaal 
Godfried Danneels 
met hun vragen in een bepaalde richting te duwen. 
Ze hadden beter moeten weten en het beter niet 
geprobeerd : 
en of de kerk nu toch niet zeer uit de tijd was, en hoe het 
ethische standpunt van de kerk nu toch te verzoenen was 
met een moderne maatschappij, en de leegloop van de kerk, 
en het –volgens hen dan toch- bedenkelijke standpunt over 
euthanasie, en hoe je als moderne mens 
nu nog geloven kon… 
Beter dan wie ook kent de kardinaal de media; hij bleef dan 
ook minzaam bij zoveel onbekwaamheid, en vooral 
onwetendheid van twee door zichzelf uitgeroepen bekende 
vlamingen. Tot zijn conclusie hen dan toch voor heel even –
je moet het maar kunnen – 
deed zwijgen. 
‘Ofwel –zei de kardinaal – zijn wij een beschaving waar de 
mens de mens beoordeelt, 
ofwel zijn we een beschaving waar de mens de mens dient. 
Dat is een beschavingskeuze,  
en er is geen deal mogelijk tussen die twee richtingen.’ 
In de kerk pleiten we voor een beschaving waar de mens de 
mens dient. 
Naar het voorbeeld van die man van zolang geleden is dat 
de inhoud van onze verkondiging. 
Omdat we worden bemind, aanvaard en gekend hebben we 
geen andere keuze en geen andere boodschap. 

Mede door veel toegewijde vrijwilligers wordt dit hier in 
woord en daad ter plaatse waargemaakt: we mogen er 
bijzonder dankbaar en gelukkig om zijn. 
Naast en samen met die vrijwilligers doet onze parochiale 
vrijgestelde Lieve dat ook. 
Meer dan vijf jaar geleden was dat de weloverwogen keuze 
van een groepje mensen om op zoek te gaan naar een 
vrijgestelde voor onze parochie. 
We waren er toen –en zijn er nog – van overtuigd dat naast 
de inzet van de vrijwilligers de parochie ook nood blijft 
hebben aan een gezicht, aan iemand die ook in de toekomst  
en samen met andere een voorgangersrol kan blijven 
opnemen. Iemand met een theologische achtergrond die 
vanuit geloof en overtuiging blijft verwijzen naar die 
beschaving waar de mens de ander dient. 
We zijn blij dat dit project nu al meer dan vijf jaar gedragen 
wordt door een hele groep mensen, en blijven er over 
vertellen om ook andere eventueel de kans te geven om het 
draagvlak in onze parochie te verbreden. 
Zo blijven we –vanuit een bevrijdende boodschap – samen 
verder bouwen aan onze parochiegemeenschap. We zijn er 
samen verantwoordelijk voor. 
Voor nu en voor later. 
Gemeend van harte dank aan allen die daar samen voor 
blijven zorgen. 
  
voor de vzw pastorale animatie 
Piet Herregods  


