
Maar toen luidde de bel! Tijd voor de volgende verrassing. Een aangebrachte 
picknickmand voor Lieve en Martine was het startsein voor ons om onze 
“boterhammekes” boven te halen. We trokken naar Ons Huis om met z’n allen 
aan tafel te gaan. Tijd voor ontmoeting en een gezellige babbel. 

 

Een dag om nog lang van na te genieten en dan heb ik jullie nog niets verteld 
over het verjaardagslied (want Lieve werd ook 55 jaar!), de prachtige taarten en 
de o zo vele handen die ervoor zorgden dat het een echt feest was! 

Christine Trommelmans mede namens de vzw Pastorale Animatie 

We wensen jullie veel Lichtpuntjes in 2023. 

Nieuwjaarsgiften voor onze vzw zijn heel welkom via: 
- een overschrijving op het rekeningnummer:  
  BE74 7755 9270 7407 van vzw Pastorale Animatie, Tereken 5A, 9100 SN, of 
- een bedrag, onder gesloten envelop, gericht aan de vzw Pastorale Animatie,  
   af te geven op het secretariaat of in de brievenbus van pastorij Tereken 

  

                   
 

VZW Pastorale Animatie, geloofsgemeenschap 
Sint-Jozef, Tereken 
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas 
Ondernemingsnummer 460 186 707 
RPR Gent, afdeling Dendermonde 

51ste NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors, 

In deze 51ste PAST HET vind je: 
 terugblik op de startviering en feest “25 jaar Lieve op Tereken” 
 uitnodiging voor de jaarlijkse impulsavond met nieuwjaarsreceptie 
Met deze 51ste PAST HET 
 danken we je van harte voor de blijvende financiële steun 
 wensen we je een Zalig en Vredevol Kerstfeest en het beste voor 2023. 

 
Oplossingszin van de woordzoeker 50ste PAST HET: 
“WIST JE DAT PASTORALE ANIMATIE AL VIJFENTWINTIG JAAR BESTAAT?” 
Maria Rooms kwam als winnares uit de bus en kreeg een bloempje! 
Nieuwe uitdaging:  
Maak volgende zinnen af door de letters in de juiste volgorde in te vullen.  
Oplossingen voor 6 januari deponeren in de brievenbus van de pastorij of  
mailen naar christinetrommelmans@hotmail.com. 
De 3 wijzen bezorgen de winnaar een geschenkje. 

CONRAD MRVECK   ANNELIESJE AMPERENAM 

Wist je dat …………………………….…… 25 jaar voorzitter was van onze vzw? 

Wist je dat ………………………………25 jaar penningmeester was van de vzw? 

Zij verdien(d)en een welgemeende DANK JE WEL! 

Uw naam:    Adres: 

 



Terugblik startviering en “25 jaar Lieve op Tereken”. 

Op 18 september startte een nieuw werkjaar onder het thema “Lichtpuntjes”.  
De vuurtoren toont ons hoe we lichtpuntjes kunnen zien en uitstralen. 

Hij staat symbool voor een God die ons steeds op het 
juiste spoor zet en ons de kracht geeft om verder 
lichtend op pad te gaan.  

Na een deugddoende startviering bleven de 250 
aanwezigen allemaal zitten want er volgde nog een 
“staartje”. En wat voor één! 

Na weken plannetjes smeden, geheime bijeenkomsten, 
vele mails en telefoontjes was het zo ver: “Viering 25 jaar Lieve op Tereken”. 

De kerk, feestelijk getooid 
met 150 versierde of 
beschreven vlagjes en de 
vele zonnebloemen 
kondigden een speciale dag 
aan. 

 

Een dankwoord beschreef 
hoe Lieve bij ons terecht 
kwam als sollicitante, om 
stil aan meer en meer 
onze pastor te worden. 

Lieve kreeg een ingekaderde Wordle (woordkunst), 
gemaakt met aangebrachte woorden van velen, 
woorden die vertellen wie Lieve voor hen is.  

 

 

De receptie met lekkere hapjes 
werd aangekondigd in een 
ludiek lied dat speciaal voor haar 
geschreven werd. Iedereen zong 
met pretoogjes mee. 

 

Via volgende link  
of QR-code kan je het 
‘feestelijk staartje’ bekijken: 

 

 

https://sintjozeftereken.be/viering-lieve-25-jaar-pastor-op-tereken 


