
Beste mensen van Tereken, 

Nu wij dit nieuwe jaar beginnen, 
willen we ons even bezinnen 
met wat wensen op een rij, 
voor jullie en voor mij. 

Vooreerst wens ik voor iedereen: 
van kop tot teen 
gezond en wel 
goed in eigen vel. 
Want laat de gezondheid ons in de steek 
of ziet een familielid wat bleek: 
daar gaat dan ons optimisme, roef! 
en bezorgdheid is weer troef. 

Voor de wereld kunnen we enkel dromen 
dat er eens overal vrede mag komen: 
dat wapens met genoegen 
omgesmeed worden tot ploegen; 
dat mensen nooit meer worden onteerd; 
niemand gediscrimineerd; 
einde van terreur en bloedige aanslagen 
dat mensen elkander weer op handen dragen; 
geen geweld in naam van Allah of God 
maar bovenal liefde als voornaamste gebod. 
Mensen verjaagd of op vlucht gedreven 
door ons van harte asiel gegeven; 
geen nieuwe orkaan, overstroming of plaag 
geen extreme droogte of rammelende maag; 
dat mensen, door rampen have en goed en familie kwijt, 
kunnen rekenen op nooit eerder geziene solidariteit; 
mensenrechten voor kindsoldaat en Afghaanse vrouw, 
warm onderkomen voor daklozen in winterkou. 
In deze crisistijd met nieuwe uitdagingen voor de boeg 
tevreden proberen zijn met genoeg; 
bewuster omgaan met elektriciteit en gas, 
afval weren of sorteren als de beste van de klas; 
ingaan tegen het kappen van het regenwoud 
opkomen voor klimaat en natuurbehoud. 
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Voor onze geloofsgemeenschap: wat kan ik nog meer wensen 
dan een pastor en een priester, omringd door zoveel mensen 
met eenheid in streven 
die samen christelijke waarden beleven, 
opgaan in een of ander engagement 
met enthousiasme dat geen einde kent. 
Daarvoor dank aan jullie allen, geloofsverwanten: 
de denkers, de doeners en de sympathisanten, 
zowel aan hen die zich inzetten in liturgie 
als zij die bezig zijn met verkondiging of diaconie, 
aan de helpers van Terekenfeesten tot koffiehoek 
en gelovigen, naar verbinding of stilte op zoek,  
aan de tekenaars van elke vlag 
voor Lieves jubileumdag, 
aan ieder die zoekt naar wat feedback 
op parochieweekend, in bijbel- of kiemkrachtgesprek. 
Want we kunnen steeds van mekaar leren 
zodat we ook in geloof blijven evolueren. 
 
Mogen we voor 2023 hopen op een vruchtbaar jaar 
in respectvolle samenwerking met elkaar. 
Eerder dan ons te ergeren in gebreken, 
laat ons positief van elkaar spreken, 
en bij een tasje soep, koffie of thee 
bekommerd zijn om elkaars wel en wee, 
gul zijn met een compliment 
want dat geeft een stukje contentement. 
 

En dan de Kerk van morgen 

daarover maken we ons wel eens zorgen: 
is er ook in 2023 nog kerk én leven, 
of moeten we maar alles opgeven? 
Laat die vraag ons niet verzuren 
niet denken: “’t zal mijne tijd wel duren!” 
Positieve denkers! Daaraan heeft de kerk pas nood! 
En op Tereken is die menigte groot! 
Gelukkig mogen wij hier volop nadenken en dromen 
en rond Jezus’ boodschap blijven samenkomen 
in eucharistie 
of gebedsdienst met communie, 
zodat we binnen pakweg 10 jaar 
nog steeds steun kunnen vinden bij elkaar 
om te danken, te vieren en te bidden 
met God in ons midden. 
 



Samen maken we ons sterk: 
parochieleven is ons aller werk! 
Laat ons zo samen wandelen in Jezus’ spoor 
zo staan we op Tereken alvast een stapje voor! 
Laten we samen lichtpuntjes zoeken of er eentje zijn 
dat kan groots maar ook heel klein. 
Vonkjes licht die ons verbinden 
om telkens weer God in elkaar te vinden. 
 
Tot slot wens ik jullie voldoende tijd 
voor creativiteit 
voldoening in alle bezigheden 
en genoeg liefde in geval van moeilijkheden. 
 

Zo, beste mensen 
laat ons nu alle wensen  
die we hier uitzeggen 
aan God voorleggen 
en vragen om zijn zegen 
dan kunnen we er weer een jaartje tegen. 
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