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Parochie is een gebeuren…
Parochie gebeurt
in de vele contacten in de straat of 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.
Vele vrouwen en mannen nemen vrijwillig taken op
en dit vrijwilligerswerk zal altijd noodzakelijk blijven.
Vandaag echter ervaren we meer dan ooit
dat er naast de priester
mensen nodig zijn die van de pastoraal hun beroep
willen maken:
vrijgestelde pastorale animatoren.
Zij nemen niet de plaats in van de priester,
noch van de vele vrijwilligers.
Integendeel, zij werken samen met hen
aan het gebeuren dat wij parochiegemeenschap
noemen.

Een vrijgestelde pastorale animator…
Daarvoor is geld nodig!
Tien jaar geleden werd gestart met een spaarfonds dat beheerd
wordt door de vzw Pastorale Animatie, parochie van Sint-Jozef,
Tereken 5, 9100 Sint-Niklaas.
De statuten van de vzw verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 20.02.1997 en de vzw kreeg als identificatienummer
2671/97
De gelden van het spaarfonds zijn afkomstig van een
startkapitaal met jaarlijkse intrest, van twee omhalingen per
jaar in de kerk en van giften. Ze worden uitsluitend gebruikt
voor het loon van de vrijgestelde pastorale animator met
inbegrip van de sociale lasten en de verzekering.
Wat we hoopten, kon…
Sedert 1 september 1997, werkt er een halftijds vrijgestelde
pastorale animator in onze parochie, Lieve Van Driessen. Zij
wordt betaald door de vzw Pastorale Animatie met geld uit het
spaarfonds.
We kunnen en mogen rekenen op de giften van sponsors.
Er zijn sponsors met eenmalige giften
en er zijn sponsors met overschrijvingen: jaarlijks, halfjaarlijks,
trimestrieel, maandelijks.
Er zijn ook sponsors die via een bestendige opdracht “met de
regelmaat van de klok” storten. Dit laatste heeft het voordeel
dat deze inkomsten te voorzien zijn.
Wat we hoopten realiseren we nu al tien jaar…
Vandaag staan we voor een nieuwe situatie
en een nieuwe uitdaging…
Priesters krijgen niet langer één maar meerdere parochies
toegewezen.
Zo ook bij ons…
Om verder toekomst mogelijk te maken voor het gebeuren
dat wij parochiegemeenschap noemen,
besloten wij de halftijdse opdracht van onze pastorale animator
Lieve Van Driessen, uit te breiden naar een voltijdse opdracht.

Het is een nieuwe uitdaging:
een voltijds vrijgestelde pastorale animator
voor onze parochiegemeenschap.
Daarom ook een uitnodiging om ons pastoraal project financieel
te steunen.
Dit kan
*door overschrijving op het nummer 775-5927074-07 van vzw
Pastorale Animatie, Tereken 5, 9100 Sint-Niklaas
*door het geven van een bestendige, doorlopende opdracht van
uw rekening naar de rekening van de vzw Pastorale Animatie
775-5927074-07 (zie strook hieronder)
*door een bijdrage onder gesloten envelop te deponeren in de
brievenbus van de pastorij, Tereken 5, met vermelding “voor de
vzw Pastorale Animatie”.
Wij weten “Vele kleintjes maken een groot”, vele sponsors die
regelmatig een beetje geven, maken ons draagvlak groot en de
financiële last licht!
Bij voorbaat van harte DANK!

--------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende,…………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………(voornaam, naam, adres)
geeft een bestendige opdracht van mijn rekening:
. . . - . . . . . . . - . . naar de rekening van v.z.w. Pastorale
Animatie Sint-Jozefparochie Sint-Niklaas 775-5927074-07
□ maandelijks
□ trimestrieel
□ halfjaarlijks
voor een bedrag van . . . euro (2 - 5 - 10 - …)
Handtekening titularis:
(Gelieve dit strookje te bezorgen aan uw bankinstelling)

