
Vanuit deze motivatie is Lieve al 15 
jaar pastor voor onze  
geloofsgemeenschap.  
Ze staat dicht bij de mensen: open 
en gevoelig voor wat hen ter harte 
gaat: vreugde en verdriet, lief en 
leed.  
Zo werkt ze mee aan een  
levensnabije en dienstbare kerk. 

 
 
 
 
Op het einde van de viering dankt Bea De Jonghe,  
ondervoorzitter van de vzw Pastorale Animatie en naaste  
medewerker, en overhandigt namens al de medewerkers van 
Lieve , een schilderij van priester Georges Herregods  
“De geduldige hovenier”.  
 
 
 
 
Priester Luc Maes zette Lieve 
letterlijk in de bloemen. 
 
 
OPRECHT DANK, LIEVE 
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voor allen die in de Sint-Jozefkerk Kerstmis vieren  
en voor alle gekende sponsors  

 
Beste,  
  

15 jaar geleden, in 1997, is hier met groot vertrouwen gewerkt 
aan de toekomst.  
Gesprekken met de toenmalige pastoor Piet Herregods en met 
de leden van de parochieploeg en de parochieraad leidden toen 
tot de visie dat parochie een gebeuren is.  
Want parochie gebeurt in de vele contacten in de straat of in de 
buurt, in een of ander huis waar mensen elkaar vinden, in vele 
groepen die ontstaan zijn rond de Blijde Boodschap, parochie 
gebeurt waar mensen samen bidden in een kerkgebouw, in  
samenkomsten en in vieringen.  
In dit gebeuren nemen veel vrouwen en mannen vrijwillig taken 
op en dit vrijwilligerswerk zal altijd noodzakelijk blijven. Naast 
de vrijwilligers zijn er ook mensen nodig die van de pastoraal 
hun beroep willen maken: vrijgestelde pastorale animatoren.  
Zo werd in 1997 besloten een vzw op te richten, de vzw  
Pastorale Animatie parochie Sint-Jozef. Die vzw zou instaan 
voor de betaling van een eigen parochiaal pastoraal  
vrijgestelde. De statuten van de vzw verschenen in het Belgisch 
Staatsblad van 20 februari 1997.  
Na het voeren van sollicitatiegesprekken werd op 2 juli 1997 
een arbeidsovereenkomst ondertekend met Lieve Van Driessen.  



Vanaf 1 september 1997 tot op vandaag is Lieve onze  
pastoraal vrijgestelde, onze “pastor”, aanvankelijk halftijds 
maar nu al meer dan vier jaar voltijds. 
  

Tijdens de Eucharistieviering van 9 september, start van ons 
nieuw parochiaal werkjaar 2012-2013, hebben we Lieve  
gevierd. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. 
De vzw Pastorale Animatie beheert een spaarfonds dat  
uitsluitend wordt gebruikt om de wedde van Lieve te  
betalen, sociale lasten en verzekering inbegrepen. 
De gelden van het spaarfonds zijn afkomstig van een  
startkapitaal met jaarlijkse intrest, van twee omhalingen per 
jaar in de kerk en van giften.  
Wij zijn alle mensen die gedurende de voorbije jaren  
financieel steunden, bijzonder dankbaar. 
   

Wat we 15 jaar geleden met veel vertrouwen begonnen, blijven 
we verder doen! Hiervoor durven we blijven rekenen op de  
financiële steun van velen. 
Hoe u ons pastoraal project kan steunen, leest u op het  
inlegblad. 
   

Marie-Jeanne Speleman,  
voorzitter van de vzw, mede namens Koen Bonné, Bea De Jonghe 
(ondervoorzitter), Dirk De Meester, Fred De Rooze, Eddy Lockefeer, 
Luc Maes, Walter Nobels (secretaris), Marie-Paule Straetmans,  
Jan Van Den Branden, Jan Vendelmans, Marc Verdonck 
(penningmeester) 
  

Startviering 9 september 2012.  
Het moest een verrassing zijn al was niet zo eenvoudig om 
“achter de rug” van Lieve afspraken te maken. Een bewijs, eens 
te meer, van haar grote betrokkenheid. Via via slaagden we er 
toch in om haar familie en vrienden en naaste medewerkers 
mondeling uit te nodigen voor de startviering met bij het begin 
en einde een moment van DANK. 

 
Lieve Van Driessen al 15 jaar onze “pastor” 

Begin van de viering: 
 
Marie-Jeanne Speleman verwelkomt en verwijst naar de  
opleiding “pastoraal werker” die Lieve volgde in het bisdom  
Antwerpen en naar de “erkenningsviering”. 
 
 

  
 
 
 
“Op 8 februari 1998 werd Lieve, samen met 9 anderen die de  
5-jarige opleiding hadden gevolgd, door de toenmalige bisschop 
van Antwerpen Paul Van den Berghe, erkend als “pastor”. 
Tijdens deze viering toonde Lieve haar zelfgekozen symbool: 
een kruikje. Kruikje dat zowel met water als met wijn kan  
gevuld worden.  
 
Aan de hand van dit symbool verwoordde Lieve tegenover 
de bisschop haar motivatie:  
 
Zowel het water als de wijn willen we delen, gelovend in 
het wonder dat mensen aan elkaar openbaren. Van dat 
geloof wil ik getuigen en zo naar anderen gaan in een 
kerk van en voor mensen, brug zijn tussen geloof en  
leven.  
 



De parochieploeg van Sint-Jozef nodigt uit! 

 
 

 
 

 

Al wie zich op een of andere manier verbonden voelt met 
onze geloofsgemeenschap is van harte welkom  

op de  
impulsavond met nieuwjaarsdrink 

vrijdag 11 januari om 19.30 uur in “Ons Huis” 
Schoolstraat 270 

ZALIG KERSTFEEST! 
ZEGEN-RIJK 2013! 
 
VREDE voor jou 
en het geschenk van vertrouwen 
en van verbondenheid. 
 
VREDE voor jou 
en het geschenk van God zelf 
die ons aankijkt 
in het gelaat van de ander. 
 
(naar Kris Gelaude) 

Al wie zich op een of andere manier verbonden voelt met 
onze geloofsgemeenschap is van harte welkom  

op de  
impulsavond met nieuwjaarsdrink 

vrijdag 11 januari om 19.30 uur in “Ons Huis” 
Schoolstraat 270 

Eenmalige steun 

door overschrijving op het rekeningnummer van  
de vzw Pastorale Animatie BE74 7755 9270 7407 ,  
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas,  
met vermelding ‘voor Lieve’ 

 
of door een bedrag onder gesloten envelop gericht aan 
de vzw Pastorale Animatie af te geven op de pastorie of in 
de brievenbus te steken, Tereken 5A 

 

Regelmatige steun  

(maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks, jaarlijks) 

door het geven van een doorlopende opdracht aan uw  
bankkantoor met een vrij gekozen bedrag  
(2€, 5€, 10€ of elk ander bedrag …)  
van uw rekening naar de rekening van onze vzw  
BE74 7755 9270 7407 , Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas, 
met de melding: ‘voor Lieve’ 
 

zelf de doorlopende opdracht maken kan ook  
via PC- of netbanking, u kiest dan voor 
 ‘aanmaak bestendige opdracht’, 
vult de rekening BE74 7755 9270 7407 in van  
Pastorale Animatie, Tereken 5A te Sint Niklaas, 
u kiest een bedrag dat u wilt geven met de melding: 
 ‘voor Lieve’,  
u verzendt het, en zo is het klaar. 

Hartelijk dank bij voorbaat! 

 
Wie ons pastoraal project financieel wil steunen, 

kan dit op verschillende manieren. 
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