
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen 
is telkens weer de vraag 
wanneer de nachten lengen 
de straat stiller wordt en ook wat vaag. 
  

Er zullen donkere dagen komen 
daar kunnen we niet omheen 
zoet is het licht waarvan we blijven dromen 
en houdt ons op de been. 
 

Dat wat we samen deelden, 
mag onze gids verder zijn, 
de blijde, als de droeve beelden 
zullen hun plaats verwerven, groot of eerder klein. 
 

Zo dekken we 2010 stilaan zachtjes toe 
terwijl het verhaal verder gaan zal 
het Kind wordt opnieuw geboren 
al is het - zoals alle jaren -  in een arme stal. 
 

Laten we leven bij de dag en onze zegeningen tellen 
met het talent om de kleine alledaagse dingen  
doorheen liefde te bezingen  
en Zijn verhaal verder te vertellen. 
 

Wij wensen u een Zalige Kersttijd toe en hopen dat u er dit jaar (ook) 
bij bent om met de geloofsgemeenschap van Tereken te klinken op 
het nieuwe jaar. 
Vrijdag 14 januari 2011 om 19u30 verwelkomen wij u in de Sint-
Jozefkerk waar Nico Ter Linden (onder meer bekend door zijn 
boeken “Het verhaal gaat …”) ons het verhaal van Jozef (de Dromer) 
vertelt. Hij wordt muzikaal ondersteund door Simon Weetjens. 
Aansluitend willen we de avond verder zetten in de parochiezaal Ons 
Huis om gezellig samen te zijn en elkaar alle goeds toe te wensen. 
We nodigen u van harte uit om er bij te zijn!! 
 

De parochieploeg: Bea, Hilde, Koen, Marc, Marie-Thérèse,               
                                             Lieve en Luc 
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     Nieuwsbrief, december 2010 
 
Beste Sponsor,  
 
Er is de voorbije maanden veel gebeurd. 
“Een orkaan raasde door de kerk”,  schreef priester Manu Verhulst,  
“ lang verzwegen schandalen kwamen aan de oppervlakte”… 
De noden van de slachtoffers bleven op de achtergrond door de 
krampachtige zorg voor het eigen imago, zowel van de 
kerkverantwoordelijken als van het kerk-instituut. 
Het heeft ons diep geraakt…en het heeft ons nog meer dan in het 
verleden aangespoord om te verwoorden wat “kerkgemeenschap” 
voor ons betekent. 
Wij kiezen voor een kerkgemeenschap waarin het verhaal van God en 
de mensen verder gaat, 
waar iedereen die wil, welkom is om het verhaal van God met mensen 
te delen met elkaar;  
waar aandacht en zorg is voor mensen die het moeilijk hebben; 
waar mensen elkaar vinden als tochtgenoten, midden in de wereld, en 
samen in dienst van anderen; 
waar mensen samenkomen om het leven te vieren, om elkaar te 
vinden als soms iemand verloren loopt, om elkaar te bezielen en te 
begeesteren, om samen –soms maar even- te ervaren dat Jezus 
Christus LICHT en LEVEN is voor mensen.  
 
Wij kiezen ook resoluut voor een geloofsgemeenschap waarin 
voorgangers echt deel uitmaken van de gemeenschap. 



Zo werden op zondag 12 
september onze pastorale 
vrijgestelde  Lieve Van Driessen 
en priester Luc Maes bij het 
begin van de eucharistieviering 
bevestigd als onze voorgangers. 
Lieve maakt al 13 jaar deel uit 
van onze geloofsgemeenschap! 
Dat zij het voltijds kan doen is 
mede door uw financiële steun! 
Heel veel DANK daarvoor! 
Samen maken wij toekomst, 
ook voor die grote 
kerkgemeenschap! 
 

Marie-Jeanne Speleman, 
voorzitter, mede namens de 
leden van de vzw Pastorale Animatie 

 
 

Dit zei Bea De Jonghe als lid van de parochieploeg en als 
ondervoorzitter van de vzw Pastorale Animatie: 
 
Het is vandaag niet alleen de start van een nieuw werkjaar maar ook de 
start van een nieuwe periode voor onze geloofsgemeenschap. 
Priester Luc is vanuit het bisdom benoemd tot eindverantwoordelijke 
voor de kerkfabriek en voor de erediensten.  
Luc zelf heeft gekozen om geen pastoor te zijn omdat hij mee wil 
werken aan een geloofsgemeenschap met een toekomstvisie. 
We hebben ook al 13 jaar een pastor = herder op onze parochie, 
namelijk Lieve Van Driessen, daarom vond priester Luc het ongepast 
om twee pastors hier te hebben.  
Onze Pastoraal Vrijgestelde Lieve, zorgt reeds 13 jaar mee voor de 
liturgie; ze deed dit reeds samen met  pastoor Piet Herregods en heeft 
ons feilloos verder geleid tot op vandaag.  
Zij is, zeker de laatste jaren, ‘het gezicht’ van onze gemeenschap en 
diegene die het ‘aanspreekpunt’ is. Zij is ook diegene die alle 
vrijwilligers op onze parochie mee ondersteunt en erkent. 
 

En met deze woorden verwelkomde en bevestigde Roger Decoster, 
voorzitter van de kerkfabriek, onze beide voorgangers 
 
Beste mensen  
 
Vandaag willen we deze viering op een heel speciale manier beginnen. 
Elke parochie heeft behoefte aan voorgangers, ook bij ons.  
Mensen die zich ten dienste stellen, leiding geven en begeleiden.  
Die samen met ons allemaal er voor zorgen dat we ons hier goed en 
opgenomen voelen in onze parochiale gemeenschap. 
Zoals Bea vertelde hebben we twee voorgangers.  
Achteraan in de kerk staan Lieve en Luc; ze staan niet naast of boven 
ons, maar zij staan tussen ons. 
We kennen ze al een hele tijd, maar vandaag is het een goede 
gelegenheid om hen onze appreciatie te betonen en hen in hun 
opdracht als onze voorgangers, vanuit de parochiegemeenschap te 
bevestigen. 
Ik stel voor dat we dat doen zoals men vroeger zijn leiders en 
voorgangers aanstelde. De ganse gemeente kwam samen en wie men 
uitkoos als leider werd bevestigd met handgeklap. 
Laat ons dat ook eens doen voor Lieve en Luc en hen daarmee 
bevestigen in hun ambt op onze parochie. (En hier volgde luid en 
warm applaus) 
Lieve en Luc, we hopen dat ge hier op onze ”Sint-Jozefparochie van 
Tereken” nog vele gelukkige jaren zult mogen werken en vieren.  
Wij zullen ons best doen om u bij te staan, want we weten dat 
parochie vormen door ons allen samen moet gebeuren. 
Lieve en Luc mag ik nu in naam van alle aanwezigen vragen vooraan 
te komen om ons voor te gaan in deze viering! 
 
 
 


