
De verjaardagskalender in het kader van  

800 jaar Sint-Niklaas is nog steeds  
te verkrijgen aan € 10,-.  

U vindt deze  
aan het koffiehoekje,  

achteraan in de kerk. 

 
 
 
 

Iedereen is trouwens uitgenodigd om,  

zoals elke zondag (gratis) een drankje  
te halen aan ons koffiehoekje en even  

te blijven 'hangen' voor een babbel! 

 Tereken overleg(t)  
Van harte welkom op deze informatie- en inspraak-
avond van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken 
op donderdag 8 juni, in het vergaderzaaltje van  
“Ons Huis” (Schoolstraat 270, links op de koer).  
Welkom vanaf 19u45, start om 20u,  
einde vergadering om 22u.  
  
  
Op de agenda:  
  Korte bezinning / gebed.  

  Hoe vieren we op Tereken in de toekomst? 
Onze priester Luc Maes heeft laten weten dat hij 
om gezondheidsredenen in de nabije toekomst stopt 
als parochieadministrator van Sint-Jozef en geen vast 
engagement meer kan opnemen. Dit wil onder meer 
eggen dat we een andere pastoor krijgen en andere 
voorganger(s) voor de eucharistievieringen. In de 
nieuwe parochie in Sint-Niklaas wordt hier voor een 
nieuwe regeling uitgewerkt. Deze avond willen we  
samen bespreken hoe wij de toekomst van onze  
vieringen zien (gebedsdiensten, voorgangers,….).  
Het is belangrijk dat we dit met veel mensen van 
onze geloofsgemeenschap kunnen bespreken en 
overleggen zodat we keuzes kunnen maken die door 
velen gedragen worden. Daarom verwachten wij 
dat ieder van u aanwezig is, want we horen graag 
ook uw mening. 

  Pauze met hapje en drankje  

  Terugblik op de voorbije activiteiten van onze ge-
loofsgemeenschap : vieringen vasten, Goede Week, 
Pasen, 800j kerk Sint-Niklaas, Vormsel, eerste  
communie, Pinksteren, Heimolenkapel,  
kiemkrachtgesprekken, ... 

  Jaarlijkse evaluatie van werking Lieve. 

  Vooruitblik op de komende activiteiten 

  Nieuws van dekenaat en parochie, Kerkfabriek en 
VZW ’s, Pastoraal Team Tereken (PTT)  

  Rondvraag 

 
Terwijl er telkens een brandende kaars wordt 

aangedragen wordt door 1 iemand gelezen: 

 
Ik ben de kaars van geduld. 
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van geduld. 
 
Ik ben de kaars van vriendelijkheid. 
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur  
van vriendelijkheid. 
 
Ik ben de kaars van de dankbaarheid. 
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur  
van dankbaarheid. 
 
Ik ben de kaars van de vergeving. 
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam  
van vergeving. 
 
Ik ben de kaars van de eerlijkheid. 
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht  
van eerlijkheid. 
 
Ik ben de kaars van de vrede. 
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht  
van vrede. 
 
Ik ben de kaars van vertrouwen op God. 
Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur  
van Godsvertrouwen. 
 
Lied Come sing unto the Lord  - J.M. Martin 

door het koor Fiori Musicali 

 

Welkom 
Pinksteren is een feest vol symboliek: 

het gaat over geest, vuur, levensadem, windkracht, 
allemaal ongrijpbaar en tegelijk zo concreet... 

 
 
 

 

 

 

PINKSTEREN  
4 juni 2017- jaar a 



Aanroepen van de Geest 
Kom, Geest van God, 
blijf niet onbereikbaar hoog en ver weg. 
Kom, Geest van de armen,  
daal neer en verlicht ons hart. 
Kom, Goede Geest, Trooster  
n verzacht onze pijn. 
Kom en wees vrede  
in onze strijd en onrust,  
vrede daar waar droefenis en pijn  
ons hart verkrampen. 
Kom en verlicht de duisternis  
en doe ons weer leven als gezegende mensen. 
Kom en maak ons zacht  
waar wij ons hebben verhard;  
maak ons weer tot warme liefhebbende mensen. 
Kom, Geest van God,  
om ons te helpen op onze levensweg. 
Dat uw Liefde ons mag vormen  
en maken tot wie wij zijn:  
mensen, geschapen naar het beeld van God 
om liefde voor elkaar te zijn. 
 
Lied  
Missa Sancta Cathaninae: Kyrië - Rik Heirbaut 

 
Gebed   
God, altijd weer opnieuw gebeurt het  
dat mensen elkaars taal verstaan 
als Gij uw Geest over hen uitstort. 
Zend hem neer over ons, uw kerk in deze dagen 
en vul onze machteloze woorden met zijn kracht. 
Leg een nieuwe taal in onze mond 
zodat de wereld zich herkent in onze woorden, 
zodat alle mensen  
vandaag uw Bevrijdende Boodschap  
vernemen in hun eigen taal. 
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Bij Handelingen 2, 1-24   
 
Lied  koor + samenzang 

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
die kou zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield,  
maakt één wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt,  
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt,  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar. 
 

Wat doet de wind met ons? 

Lied  koor + samenzang 
Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood 
en wie er U om smeekt,  
wordt met uw Geest gedoopt. 
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan, 
bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 
 
O Geest die levend maakt en voegt het al aaneen, 
wij zijn verstrooid geraakt,  
maar Gij houdt ons bijeen. 
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt 
o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 
 
Slotgebed  
Waaiende Geest van God, 
Bij Jezus' leerlingen  
hebt Gij de angst weggenomen. 
Gij hebt hen in vuur en vlam gezet 
om aan iedereen de Blijde Boodschap  
te verkondigen dat er in Jezus leven is.  
Wij hebben zopas ons geloof uitgesproken  
in uw kracht. 
Blijf krachtig waaien in onze gemeenschap,  
zo vragen wij, 
blijf ons aanvuren zodat,  
op de plek waar we leven en werken, 
in vrijheid en vertrouwen  
blijven getuigen van uw liefde,  
in woord en daad. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
 
Lied Tolite hostia - C. Saint-Säens 
 
 
Dank aan Fiori Musicali  
om de vreugde  
van het Pinksterfeest  
mee uit te zingen! 
 
 
Ook morgen zal Fiori Musicali met ons mee-
vieren aan de HEIMOLENKAPEL om 14u30. 
Allen welkom voor deze viering  
en de drink nadien! 
 

Om mee te nemen: 
 

Gebedskaart voor de  

hoogdag van Pinksteren, 
voor wie aan iemand thuis 

of elders de communie  
brengt. 

Of om zelf te bidden … 
 

Te vinden achteraan  bij het koffiehoekje 



Gebed om vrede 
Geest van Pinksteren, 
Gij spreekt vele talen, 
Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden. 
Wees hier aanwezig, 
zet ons op het spoor van al die mensen 
die zich aangesproken weten door Jezus’ idealen. 
Dat wij vredebrengers worden onder de mensen. 
ieder op zijn eigen manier, 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door. 

 
Lam Gods 
Missa Sancta Cathaninae: Agnus Dei - Rik Heirbaut 

 
Inleiding op de communie 
 
Communie Ondertussen zingt het koor: 

Ave Maria - Rik Heirbaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die onder ons leeft, 
die van ons houdt en die daarom onze God wil zijn. 
Ik geloof dat Hij alles wat bestaat geschapen heeft. 
 
Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, 
Heer van allen en toch mens als de mensen. 
Zijn keuze was duidelijk: 
een mens naar Gods droom te zijn, 
mens voor mensen, God voor mensen. 
 
Ik geloof dat zijn Geestkracht ons samenroept 
om te leven in verbondenheid met elkaar, 
om samen te doen wat Hij ons heeft voorgedaan: 
elkaar over de eigen beperktheid heen tillen 
en verder helpen. 
  
Ik geloof dat Pinksteren heel ons leven duurt 
de Geest van Jezus ons verder leidt. Amen. 

Om in stilte te lezen   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Heer, ik wil U vragen: 

als U mij voorbij ziet gaan,  
deze dag of morgen 

raakt U mij dan even aan 
U hoeft niets te zeggen 

want alleen dat stil gebaar 

zal in mij bewerken 
dat ik weer uw kracht ervaar.         Frits Deubel 

Evangelie   
Johannes 20, 19-23 
 

Lied  
Missa Sancta Cathaninae:  
Gloria - Rik Heirbaut 

 
Homilie 
 
Voorbeden 
Op Pinksteren konden mensen  
elkaar verstaan.  
Bidden wij dat Gods Geest  
ons de gave geeft om elkaar te verstaan  
over alle taalbarrières en culturen heen.  
Dat het verschil tussen kleuren en volkeren  
mensen niet bang maakt,  
maar open voor de ontmoeting. 
  

 koor+samenzang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de ogen van Gods Geest  
zijn alle mensen evenveel waard.  
Er is geen sprake van verschil  
tussen man en vrouw, slaaf of vrije …  
Bidden wij om de gave van gelijkwaardigheid, 
de gave van eenheid in verscheidenheid. 
Geest van God, …. 
 

In de eerste christengemeenschap  
deelden de mensen alles met elkaar. 
De Geest maakt ons bewust  
van wat echt belangrijk is in het leven. 
Bidden wij om de gave  
om van harte met elkaar te delen. 
Geest van God, …. 
 

Aanvankelijk waren de leerlingen bang.  
Met Pinksteren trekken ze, aangevuurd  
door Gods Geest, naar buiten, de wereld in.  
De goddelijke geestdrift neemt moedeloosheid weg  
en geeft mensen een ongehoorde vrijheid. 
Bidden wij om de gave van moed,  
om de gave van echte vrijheid. 
Geest van God, …. 
 

God, wij weten ons met U verbonden.  
Schenk ons uw Geest van eenheid en liefde, 
want Gij zijt geen God van duisternis en onrecht,  
maar van lichtende vrede. 
Geest van God, …. 



Offerande  
De omhaling gaat naar de vzw 'Pastorale Animatie' 
die het mogelijk maakt dat onze pastor, Lieve, 
voltijds voor onze geloofsgemeenschap kan werken. 
Dank omdat ook u dit financieel  
mee wilt ondersteunen! 
Ondertussen zingt het koor:  
Ave Verum - W.A. Mozart  

 
Gebed over de gaven  
Verbonden met elkaar en met uw Zoon, God 
plaatsen wij opnieuw brood en wijn op deze tafel.  
Straks willen wij ze met elkaar delen,  
net zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen. 
Wil er uw Geest in leggen,  
de Geest die ook Jezus bezielde, 
want alleen op die manier kunnen wij  
mensen naar uw hart worden,  
elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Heer, onze God, Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U  
voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag, 
voor het geluk en de liefde  
die in ons midden ontstaan; 
voor mensen die, zoals Gij,  
ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 
 
Wij zeggen U dank voor die ene mens,  
Jezus van Nazareth, uw Zoon. 
Hij is uw evenbeeld  
omdat Hij er is  
voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen  
die het goed hebben in dit leven, 
door hen voor te gaan  
in een leven van dienstbaarheid. 
Daarom zingen wij U toe: 
 
Missa Sancta Cathaninae: Sanctus - Rik Heirbaut 

 
Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn, 
dat wij worden zoals Gij: 
liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 
 
Roep ons op,  
tot gehoorzaamheid en nederigheid; 
doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het Woord van Jezus Christus, 
die mens geworden is om U te dienen, 
die gehoorzaam was tot het uiterste  
en daarom, sinds zijn dood,  
verrijzenis en hemelvaart 
verheerlijkt wordt  
door allen die zijn naam dragen. 

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, 
tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw  
kunnen bezielen en dragen, 
zoals Gij ons draagt en in leven houdt. 
 
Dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn  
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg. 
Dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
(…) 
 
Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen  
die ons tot hier hebben geleid; 
die nog met ons meegaan  
in geloof, hoop en liefde, 
of die ons blijven begeleiden  
vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan (…). 
 
Roep ons op, Vader,  
tot de volle menselijkheid 
van uw Zoon Jezus Christus, 
die ons zijn Geest gezonden heeft 
om de weg vrij te maken 
naar vrede en geluk onder de mensen. 
 
Daarvoor blijven wij U danken en verheerlijken: 
met en door Christus de Heer, 
vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. Amen. 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 

want van U is het koninkrijk  

en de kracht  
en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 

 
 
 
 
  
 


