
Geboren in Sint-Niklaas in 1986,

opgegroeid in Belsele. Sinds 2011

ben ik pastoraal vrijgestelde van de

Onze-Lieve-Vrouwparochie, thans

het centrum. Ik woon in de dekenij

en ben ook deeltijds redacteur voor

Kerk & Leven nationaal. Ik neem de

luiken communicatie en vorming/

verkondiging voor mijn rekening.

Pastoraal werker Christof Bouweraerts

Graag werk ik samen met anderen

om van de parochie in Sint-Nik-

laas een levendige en getuigende ge-

meenschap te maken met blik op

de toekomst. Even enthousiast sta

ik in het hoger onderwijs en stuur

daar een team van collega's aan. Na-

mens de parochieploeg volg ik het

domeinfinanciënop.

Thomas Heynderickx

Al heel wat jaren ben ik aan de

slag als pastoraal vrijgestelde in de

geloofsgemeenschap van Sint-Jozef

Tereken, een voltijdse job. Vanuit

de nieuwe parochieploeg zal ik het

domein vorming/verkondiging op-

volgen.

Pastoraal werker Lieve Van Driessen

Gehuwd met José Roelant, dia-

ken. We hebben vier kinderen en

drie kleinkinderen. Ooit was ik pa-

rochie-assistente in het vroegere

dekenaat Sint-Niklaas. Momenteel

neem ik nog een aantal engage-

menten op in de geloofsgemeen-

schap Onze-Lieve-Vrouw ten Bos

in Nieuwkerken. Zorg voor men-

sen ligt me nauw aan het hart. Dit

domein volg ik op vanuit de paro-

chieploeg.

Marie-Louise Sack

Ik vertegenwoordig de parochie bij

mensen in armoede in De Spring-

plank en probeer mee een interreli-

gieuze dialoog in de stad op gang te

brengen. Het opstaan als reeds ver-

rezen mens is daarbij het belang-

rijkste, naar het voorbeeld van dé

Verrezene. Laat ons zijn voorbeeld

volgen. Dit is de opdracht voor de

ploegenonsallen.

Diaken Guido Messagie

Ik ben 25 jaar en woon op Tereken.

Ik doctoreer in de rechten aan de

UGent en ben erg actief bij het Rode

Kruis. Sinds dit jaar ben ik tevens

mede-hoofdleider van Jokri Waas-

land. In de parochieploeg behartig

ik dan ook het domein jeugdpasto-

raal.

Jan Roelandt

Pastoor in Belsele, Sinaai en Pui-

velde. Ik ben 50 jaar. Mijn pasto-

raal werk maak ik laagdrempelig

en ik communiceer direct. Ik heb

een team van toegewijde medewer-

kers. De zorgpastoraal in de paro-

chie combineer ik zo mogelijk met

een eerlijk geloofsgesprek. Mijn do-

mein in de parochieploeg is ge-

meenschapsopbouw.

Pastoor Robbrecht De Latte

Ik woon in Belsele en ben actief

in Tereken, als gebedsleider. In de

LPG van Tereken en in de parochie-

ploeg behartig ik het domein litur-

gie. Ik was ook al lid van de voor-

malige dekenale ploeg. De lokale ge-

meenschappen elkaar laten onder-

steunen en verbinden in de nieuwe

parochie met respect voor alles waar

zevoorstaaniswaarikvoorga.

Koen Bonné

3838
WEEKKRANT

19 SEPTEMBER

JAARGANG 79

EDITIE 2321

2 0 1 8

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Na een heel proces is de samenstel-

ling van de nieuwe parochieploeg

nu een feit. De ploeg kwam reeds

een tweetal keer samen en is en-

thousiastaandeslaggegaan.

De parochieploeg bestaat uit vijf le-

den van rechtswege en vijf vrijwil-

ligers telkens met een mandaat van

zes jaar. Elk lid volgt namens de

ploeg een of twee pastorale domei-

nen op voor het geheel van de nieu-

we parochie. Samenwerking tussen

de parochieploeg en de lokale pas-

torale werkgroepen is wezenlijk en

onontbeerlijk. Toch zijn de leden

van de parochieploeg niet op de eer-

ste plaats vertegenwoordigers van

een lokale plek: de ploeg moet als

een team timmeren aan de weg van

de nieuwe parochie in Sint-Niklaas,

die het grondgebied van Groot-

Sint-Niklaasomvat.

Pastoor-deken Raf Vermeulen

maakt uiteraard deel van uit van de

parochieploeg. Overeenkomstig het

beleid van het bisdom staat hij ech-

ter niet boven de ploeg, maar draagt

de ploeg als ploeg samen de eind-

verantwoordelijkheid voor de pas-

toraal inGroot-Sint-Niklaas.

De parochieploeg wordt officieel

aangesteld in een dankviering op

zaterdag 22 september om 17 uur

in de Sint-Nicolaaskerk. We willen

daarom tijdens deze viering ook alle

vrijwilligers, in de breedste zin, die

zich inzetten binnen de nieuwe pa-

rochie bedanken. Jullie zijn alle-

maal van harte welkom. Hieronder

stellen we de leden alvast kort voor.

Maak kennis met de nieuwe parochieploeg

Ik ben sinds februari 2014 pastoor-

deken van Sint-Niklaas. Ooit was ik

nationaal proost van KLJ, vandaag

blijf ik betrokken bij de beweging

als provinciaal proost van Oost-

Vlaanderen. De jeugd ligt me dan

ook nauw aan het hart. Namens de

parochieploeg zal ik de schoolpas-

toraalopvolgen.

Deken Raf Vermeulen

Ik ben 65 jaar en gehuwd met Dan-

ny De Rauw. We hebben drie kinde-

renenvierkleinkinderen.

Als onderwijzeres gaf ik les in Win-

tam, mijn geboortedorp. Ik bleef

thuis om zelf onze kinderen ‘groot

te brengen’. In 1981 kwamen we

naar Sinaai. Ik engageer me er als

lector, lid van de LPG, Broederlijk

Delen, gebeds- en gezinsvieringen

met als doel: allen die ik ontmoet

eenbeetjeblijmaken.

Agnes Bogaerts
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