


 

  wist je dat ? t       

en weet je wel?  

Enkele leden van de voormalige parochieploeg vertellen:  

 

En wie is dat daar vooraan achter het altaar bij de pastoor en de diaken?   

Die vraag werd om de haverklap gesteld in de beginperiode van de nieuwe parochie.  

Het antwoord was dan steevast: “Dat is Sanne, onze vrouwelijke pastor.” 

Wablieft?  Een vrouwelijke pastoor?  Kan dat tegenwoordig ook al?    “Neen neen. Geen pastoor maar een pastor.” 

Ach zo.  En wat doet een pastor dan zoal in de parochie?    “Awel, eerlijk gezegd, ik weet het ook niet zo goed.” 

Dat was de conversatie die o zo dikwijls werd gevoerd in Latem en in Deurle.  En inderdaad: in het begin wisten we dat niet zo goed, vertelt Johan.  

Ondertussen is ons veel duidelijk geworden. Onze pastor is een aanspreekpunt, een spreekbuis, een verantwoordelijke initiatiefnemer  

en organisator binnen onze parochie. Verbindend en versterkend is ze aanwezig, draait dubbele shiften en wordt daar deeltijds voor vergoed.  

Iemand met luisterend oor, die ook zieken bezoekt. Dát is onze pastor. 

 

Werkend in Gods wijngaard en met ook goede woorden –gezegd, gezongen of geschreven- geeft ze de blijde boodschap van de Heer door.  

Sanne brengt mensen samen en haalt in ieder het beste naar boven. Haar creativiteit is bewonderenswaardig.  Haar gedrevenheid wekt enthousiasme. 

Haar geloof en haar gebed stralen uit en zijn aanstekelijk. Ze is iemand die het gewaagd heeft positief te antwoorden op haar roeping. 

 

Kiezen voor een pastor was een gewaagde gok, vooral financieel, maar haar komst was zeker een boost voor de sfeer en de activiteit in de parochie. 

Deze ‘vrouw in de kerk’ is onmisbaar geworden. De parochie Edith Stein is gezegend met ‘onze’ Sanne.  

        Christine, Godelieve, Gonda, Ingrid, Johan, Lutgard, Laurence-Anne, Marc, Marleen, Philip  

 

 
- dat deze VZW instaat voor het verzamelen van de nodige financiële middelen  
  om onze pastor Sanne gedeeltelijk te verlonen, maar we hiervoor volledig afhankelijk zijn  
  van onze lokale parochiegemeenschap ; wij ontvangen m.a.w. geen toelagen van overheid of bisdom 
- dat het alleen lukt dankzij de mensen die zich ook financieel verantwoordelijk weten  
- dat sommigen via regelmatige stortingen werken, anderen nu en dan, of éénmalig, maar alles helpt 
- dat we over die vijf jaren heen een 150-tal verschillende gezinnen en organisaties tellen die ons project financieren 
- dat we na het geslaagde benefietoptreden van Coro Main in het voorjaar 2018 nu reeds nieuwe plannen smeden 
 
 

- we dit jaar parochie Edith Stein geworden zijn  
- er vanaf september een nieuwe parochieploeg aantreedt die verantwoordelijkheid krijgt op bepaalde domeinen 
- ook de voorbije vijf jaar is gebleken dat parochie zijn en altijd weer worden een boeiend dynamisch gebeuren blijft 
- vanuit vier kerkplekken groeien naar die ene nieuwe parochie goed en deugd doet 

 




