
 

Beste deelnemer, 

Welkom op de zoektocht in onze Sint-Jozefkerk Tereken 3 in Sint-Niklaas. We laten 
jullie graag kennis maken met enkele elementen van deze kerk en van de 
geloofsgemeenschap. 

Wanneer: Tussen 1 juli en 1 augustus van 9.00 tot 16.00 uur uitgezonderd op 
zondagvoormiddag en tijdens uitvaarten en doopsels. De momenten waarop je de 
zoektocht niet kan maken, kun je terugvinden op onze facebookpagina onder                    
“ evenementen”: “zoektocht “.  
De zoektocht kan je downloaden op https://sintjozeftereken.be/data/zoektocht.pdf,  
het antwoordblad via https://sintjozeftereken.be/data/ANTWOORDBLAD.docx.  
Deze zoektocht is gratis, maar we vragen wel een vrije bijdrage voor Welzijnsschakels 
in de daarvoor bestemde offerblok. 

Neem de zijingang om de kerk binnen te komen. Volg de coronamaatregelen die op dat 
moment gelden (mondmasker, handen ontsmetten, looprichting volgen). 
Ontsmetvloeistof is aanwezig.  

Hou a.u.b. rekening met het gegeven dat je je in een kerk bevindt. Ga gerust overal 
rondkijken maar houd het rustig (niet lopen of roepen). Heb respect voor de mensen 
die in de kerk aanwezig zijn.  

De zoektocht omvat 10 opdrachten / vragen . Daarnaast geven we een aantal “tips”. 
Deze tips geven geen antwoorden maar geven je de kans iets meer te beleven.  

Je kan kiezen in welke volgorde je de zoekopdrachten oplost. Noteer de antwoorden op 
het antwoordblad bij het juiste nummer (op keerzijde). Het ingevulde formulier kan je 
ons ten laatste op 3/9/2021 terugbezorgen via: 

Brievenbus pastorij 
Tereken 5a 
9100 Sint-Niklaas 

Of Lybeert-Trommelmans 
Zeeldraaierstraat 15  
9100 Sint-Niklaas  
of via mail  
christinetrommelmans@hotmail.com 
met mededeling “Zoektocht Tereken” 

We bezorgen je voor 15/9 de juiste oplossingen via mail.  
De 5 hoogste scores krijgen een prijs.  

VEEL SUCCES !!!



 
 

ANTWOORDBLAD: 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………..… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Leeftijd:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
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 …………………………………..  en ………………………………………. 
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Omkring het juiste antwoord:  

 
 a. W – NW b. W - NW c. W - NW d. W - NW 
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Schiftingsvraag: 

Hoeveel geld zit er in de offerblok ten voordele van Welzijnsschakel Tereken 

(= de vrije bijdrage voor deze zoektocht) ?     € ………… 



Welkom in de Sint-Jozefkerk.  
Deze neogotische kerk werd gebouwd 
tussen 1872 en 1878.  
Ze werd zo de derde stadsparochie.  

1. Als je de kerk binnenkomt, word je verwelkomd met een tekst. Lees deze tekst.            

Welk(e) vierletterwoord(en) vind je meer dan 2 keer in deze tekst (zoek alleen in de   

groene tekst) ? 

Glasramen brengen licht in de kerk en vertellen ook hun verhaal. Ze komen uit 

het atelier van Stalins en Janssens, later Stalins & Zoon uit Antwerpen          

(1892-1910). De ramen van de benedenkerk zijn volledig aan het oude             

testament gewijd. Ze vertellen in tien opeenvolgende taferelen het verhaal van 

Jozef. Neen, niet over Jozef de vader van Jezus maar over “Jozef van Egypte”. De 

andere glasramen zijn voorbehouden aan de populaire heiligen. De zeven hoge 

glasramen die het hoogkoor omsluiten verwijzen naar het nieuwe testament met 

taferelen uit het leven van Maria en Jozef. Het centrale raam is gewijd aan de 

Heilige Drie-eenheid. 

2. Plaats onderstaande delen uit het verhaal van Jozef van Egypte in de juiste volgorde. 

De glasramen helpen je vast op weg. Noteer op het antwoordblad de cijfers.          

bv.  8, 2, 5, … 

 

1. Jozef vertelt zijn droom* aan zijn ouders.  

2. Jozef legt de droom van de farao uit. 

3. De bekers worden in Benjamins zak gevonden. 

4. Jozef legt de droom uit van de schenker en de bakker. 

5. Jozef wordt door zijn broers herkend. 

6. Jozef wordt verkocht door zijn broers. 

7. Jozef wordt aangesteld als onderkoning van Egypte. 
8. Jozef ziet zijn vader terug. 
9. De Egyptenaren en de naburige volkeren komen bij Jozef graan kopen.  
10. De stervende Jacob zegent de kinderen van Jozef. 

 
* “Vannacht droomde ik, dat we korenschoven bonden en al jullie schoven bogen voor 

de mijne”, “Ik droomde dat de zon, de maan en de sterren voor mij bogen”. 

 

Wil je het verhaal volledig lezen? Je vindt het in het bijbelboek Genesis 

vanaf hoofdstuk 37.  In het kinderhoekje vind je een boekje met de korte 

versie van het verhaal. 

Foto:  Pascal Van Acker 



Naast kunstwerken van de 19de eeuw staan er ook een aantal recentere beelden. 

Naast de glasramen zijn er verschillende beelden. Bij sommige kun je een    

kaarsje laten branden. Mensen doen dat voor henzelf of voor anderen om te  

danken of kracht te vragen.  

3. Bekijk onderstaande detailbeelden. Je ziet een voorwerp, dier of persoon dat hoort 

bij een heilige die hier in de kerk te vinden is. 

Schrijf de naam van de heilige bij het passend detailbeeld bv. 1—A.  

 

1. Heilige Gerardus van Majella     

2. Heilige Rochus van Montpellier 

3. Heilige Godelieve van Gistel 

4. Heilige Antonius van Padua 

5. Heilige Wivina van Brabant 

 

Steek een kaarsje aan voor iets waarvoor je dankbaar bent of voor wat je      
zorgen baart. Je kan ook iets schrijven in het boek achteraan in de kerk.  

4. Plaats de juiste combinatie samen: bv. A— 1— X  

Kunstwerk   Kunstenaar  Materiaal  

A Gekluisterde handen 1 Omer Gielliet  X Oude eik  

B Bij het kruis …  2 Frans Wuytack Y Half versteende boomstronk 

C Mozes    3 Luc Maes  Z Brons 

D Heilige Familie 

Bekijk de doopvont in de vorm van een adelaar, een kunstwerk van Omer Gilliet. 
Het verwijst naar het bijbelcitaat Deuteronomium 32,11. 
 

Scan er de QR-code en luister en kijk naar het verhaaltje ‘Bange Barend 
leert vliegen’ van Linda Bikker. 

In de zondagsvieringen maken we tijd voor de kinderen in een kindvriendelijk 

moment. Kinderen die tijdens de viering graag een boek lezen of een tekening 

kleuren kunnen dit hier in de kerk nemen. 

5. Ga naar het kinderhoekje en zoek het 

boek dat hoort bij deze illustratie.  

Schrijf de titel op van dit boek. 

A B C D E 

     



De bijbel bestaat uit 2 boeken: het Oude en het Nieuwe Testament. 

Ze staan vol met mooie verhalen over Jezus en andere boeiende figuren. 

7. Vul onderstaand rooster in, door antwoord te geven op volgende vragen.  

Zo krijg je verticaal het te zoeken woord. 

 

1. Jaarlijks gaan we op weekend met jong en oud. Naar welke film keken we 

in 2019? 

2. Hoe heet de groep van jonge ouders die maandelijks uitwisselen rond  

leven, geloof en gezin. 

3. Wat is de familienaam van onze organist Christoph ……. 

4. Welk muziekinstrument heeft “pijpen”? 

5. Wat kun je kwijt in de mand van WELZIJNSSCHAKELS : nieuwe …. 

6. Wie was onze vorige pastoor. Je vindt een tekst van hem bij de kruisjes 

van de overledenen. Geef zijn familienaam. 

7. Wat is ons jaarthema dat met grote letters te lezen is? 

8. Naar welke heilige is onze kerk genoemd ? 
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Als je rond kijkt in de kerk, vraag je je misschien af wat 

die 7 zwartgeschilderde panelen in de kruisbeuken wel 

betekenen. 

 

Het zijn “obiït’s” of rouwborden, adellijke wapenschil-

den die vroeger in de kerk werden opgehangen. Dit ge-

beurde door de familie van een adellijk persoon die daar 

begraven werd. Het rouwbord toont het wapen, het bla-

zoen van de overledene met daarop het Latijns woord 

“obiït”, wat letterlijk betekent: is overleden. Meestal 

komt er nog de geboorte- (’natus’ voor een man, ’nata’ 

voor een vrouw) en de sterfdatum van de persoon op 

voor, maar zelden of nooit de naam. 

Bij het infohoekje, maar ook op enkele andere plaatsen, ontdek je wat meer over 

het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap. 

6. Welke 2 Bijbelse personen (uit het Nieuwe Testament) worden hier door elkaar verbeeld? 

 

     
 

 

Ga naar de elektro ‘Bijbelverhalen in emoji’s’ en zoek het uit. 



8. Bekijk deze panelen goed. WAAR of NIET WAAR.  

Als het een donkere dag is en je kunt de borden niet goed zien, gebruik dan de    

afbeeldingen die je vindt bij de muur onder de panelen. 

 

Alle panelen hangen in dezelfde kruisbeuk. WAAR   -   NIET WAAR A 

Er zijn 4 panelen met hetzelfde schild.  WAAR   -   NIET WAAR B 

Er zijn meer panelen voor een man.  WAAR   -   NIET WAAR C 

Alle panelen dateren van na de oprichting van 

de Sint Jozefkerk.  

WAAR   -   NIET WAAR D 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Noteer de juiste naam van het gekleurde deel ? 

 

Met behulp van de elektro ‘Sint-Jozefkerk: onderdelen’ ontdek je deze en 

andere delen. 

 

De neogotische geelkoperen kroonluchters in het hoogkoor, alsook de twee   
kleinere luchters in het transept dateren uit 1886. 

10. Ga naar één van de 2 grootste kroonluchters.  

Hoeveel (kunst)kaarsjes staan er op 1 luchter ? 

De onderdelen van een kerkgebouw dragen specifieke benamingen. 

Deze zoektocht is gratis.  

We vragen echter een vrije bijdrage 

voor Welzijnsschakels. 

 

Schiftingsvraag 

Hoeveel geld wordt er in de offerblok 

voor Welzijnsschakels verzameld tussen  

1 juli en 31 augustus 2021?  

In 2009 kwamen er nieuwe verlichtingsarmaturen in het middenschip en kruis-

beuken. Wie goed kijkt ontdekt de symbolen voor hoop (anker), liefde (hart) en 

geloof (kruis). 

 

Bekijk het ontwerp van deze merkwaardige luchters in de infostand. 


