KERSTWENS 2017
Goede krachten, wondere mensen,
licht wordt sterker
krachtiger dan wensen.
Met velen naar de stal,
eenvoud, hoop
geluk dat is en komen zal.
God
in mensen geboren
bij mensen geborgen..

Dankbaar omdat God zich bij zovelen geborgen en geboren weet,
nodigen wij u heel graag uit voor
de IMPULSAVOND van VRIJDAG 05 JANUARI 2018
om 19.30 u in feestzaal ‘Ons Huis’, Schoolstraat 270.
Tereken, Sint-Niklaas genegen, willen we ons in het nieuwe jaar blijven
verbinden.
Een stukje hemel, de ster achterna, liefst met velen.
Met muzikaal gebak vergasten wij u op een wondere, warme avond.
In verbondenheid wensen wij u alvast een ZALIG Kerstmis en een Nieuw Jaar
van geluk.
De Lokale Pastorale Groep - Tereken
Agnes x2, Christine, Dré, Ingrid, Jan, Koen, Lieve, Marc, Raf, Rita, Marie-Jeanne

41e nieuwsbrief
Beste sponsor,
In de donkerste periode van het jaar een kleurrijke 41ste nieuwsbrief
met een dankwoord van Lieve Van Driessen, onze pastor
met een beeldverslag van de viering 20 - 50
met een uitnodiging voor de IMPULSAVOND van vrijdag 5 januari 2018
met hartelijke wensen voor een ZALIGE KERSTTIJD en ZEGEN-RIJK NIEUW JAAR
Het was een wondere dag, om dankbaar mee te nemen
17 september 2017.
Terugkijken op 20 jaar leven en werken in de geloofsgemeenschap
van Tereken.
En vaststellen dat er in die 20 jaar heel wat is gebeurd, gegroeid, veranderd en
geëvolueerd.
Maar ook dat er mensen zijn weggevallen, losgelaten of op afstand toch
verbonden blijven.
Dankbaar ben ik dan ook om de genegenheid, de erkenning, de bevestiging
die op heel verschillende wijze tot uitdrukking wordt gebracht:
bemoedigende woorden, kaartjes, bloemen, verrassingen, sponsoring, ,….
Het werd me allemaal toebedeeld, niet alleen die dag, maar reeds vele jaren
lang.
Daarom is mijn dankbaarheid groot dat ik met en door elk van u
pastor mag zijn op Tereken.
Zonder u waren deze voorbije 20 jaar immers lang niet zo goed!
En ondertussen … hebben we samen de volgende (20?) al ingezet.
Dank u wel!!
Lieve

17 september 2017
Onze
geloofsgemeenschap
vierde…

…Lieve Van Driessen,
20 jaar pastor
op Sint –Jozef
Tereken

