
Tijdens het voorbije corona-jaar konden de speciale 
omhalingen voor de vzw Pastorale Animatie niet doorgaan. 
We danken dan ook heel oprecht allen die een bijdrage 
overschreven op het rek. nr BE74 7755 9270 7407 van de vzw 
of een gift bezorgden op de pastorij. 
 
Marie-Jeanne Speleman, mede namens de leden van de vzw 

 

De adem van God 

- Papa, Pinksteren, wat is dat? 

- Dat is een feestdag, midden in de zomer. 

- Maar aan de andere kant van de wereld, is het nu winter. Is het 

daar dan geen Pinksteren? 

- Pinksteren is Pinksteren en dat heeft met zomer niets te maken. 

- Met wat dan wel, papa? 

- Met de heilige Geest, manneke. 

- Wie is dat, papa? 

- Dat is de Geest van God, zijn adem. Daarmee is het allemaal 

begonnen. Net zoals jouw leven begonnen is met één schreeuw, 

één ademstoot. We stonden er allemaal van te kijken. Die adem 

van God en jouw adem hebben iets met mekaar te maken. 

Pinksteren is mee ademen met God om nog straffer te leven. 

Weet je, er zit heel veel in jou. Jij weet dat zelf niet. Maar moest 

je weten waartoe je allemaal in staat bent, je zou verschieten. 

- Zou ik uitvinder kunnen worden, pa? 

- Als je mee ademt met God, zul je van alles uitvinden om mensen 

te helpen. Dan staat er geen rem op je goede wil. Gods Geest 

inademen is groeien. Groeien van binnen. 

 

’s Anderendaags  

- Pa, ik geloof dat ik van morgen al mee geademd heb met God. 

- Waarom denk je dat? 

- Straks ga ik iets uitvinden, iets om te lachen.  

                          Manu Verhulst 



 

  

   

  

 

 48ste NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors, 
 
Sinds 14 juni 2020 is er in onze Sint-Jozefkerk elke zondag om 10.30 
uur een Eucharistieviering die wordt gestreamd. Daar ging heel wat 
technisch denkwerk aan vooraf waarvoor de ervaring van de abdij 
van Averbode de eerste inspiratie bood. 
André Thierens die instaat voor de streaming en reeds lang zijn 
technische deskundigheid ten dienste stelt, vertelde:  

 dat hiervoor uiteindelijk 3 netwerkkabels (in totaal 130 meter) 
zijn gelegd,  o.a. doorheen de 1 meter dikke kerkmuur, om een 
storingvrije verbinding te hebben met de internetaansluiting 
van de pastorij, 

 dat een 30 meter lange geluidskabel rechtstreeks is aangesloten 
op de geluidsinstallatie van de kerk voor goede klankweergave,  

 dat er een nieuwe laptop, camera en digitale geluidsinterface 
werden aangekocht en dat de kerkfabriek dit financieel 
ondersteunde. 

Een hele technische onderneming dus , een geslaagde onderneming 
waardoor velen elke zondag, of later,  digitaal kunnen meevieren. 
 

Naast dit technische werk is er natuurlijk nog het inhoudelijke en 
het zorgen dat alles goed verloopt tijdens deze vieringen. 
Het misboekje maken en alles doormailen naar degenen die een 
taak hebben in de viering en naar de mensen thuis. 
Zonder de teksten en aanwijzingen kan er geen streaming gemaakt 
worden. Deze taak is één van de onzichtbare taken van Lieve. 
  



 
Enkele reacties van mensen die regelmatig of wekelijks 
digitaal meevieren. 

 
Het is fijn dat er online misvieringen zijn. Er waren al 
misvieringen op TV maar dat is telkens vanuit een 
andere kerk. Nu heb je de online misviering vanuit je 
eigen gemeenschap waardoor je toch nog een heel klein 
beetje het gemeenschapsgevoel kan ervaren.  
Ook voor de uitvaarten wordt het als een serieuze 
meerwaarde ervaren. Nu er 50 personen mogen 
aanwezig zijn, kan de familie meestal wel fysiek 
aanwezig zijn maar vrienden en kennissen niet. Zij 
kunnen via de streaming dan toch op een serene wijze 
afscheid nemen van een voor hen dierbaar persoon. 

Marleen 

 
We kunnen echt genieten en waarderen de wijze waarop de 
zondagsdiensten worden gebracht. Het is zeker niet eenvoudig om 
dit te doen zonder de fysieke aanwezigheid van de parochianen. Dit 
verdient meer dan een bedankje. 
We weten dat ook mensen die we kennen deze diensten 
meevolgen, dit geeft dan toch een vorm van verbondenheid. 

Guido en Agnes 

 
Vanuit de eigen huiskamer meevieren vind ik moeilijk. Ik 

mis heel sterk de lijfelijke aanwezigheid van de gemeenschap 

die samen bidt en zingt en waarin ik mee opgenomen word. 

Thuis ben ik ook te vlug afgeleid door wat er rond mij 

gebeurt. Er is ook een brug nodig om je inwendig af te 

stemmen op de viering. De verplaatsing naar de kerk is voor 

mij zo’n brug, een voorbereiding die zorgt voor een mentale 

ingesteldheid op het samen vieren van de Eucharistie. 

Ik kijk dus heel erg uit naar de zondagen dat we weer als 

geloofsgemeenschap in de kerk  kunnen vieren. 

Karin 

 



Het streamen van de vieringen is de manier bij uitstek om, tijdens 
corona, als Tereken parochiaan betrokken te blijven bij de liturgische 
vieringen van de parochie. 
Het is een heel mooie prestatie van onze parochie, “er kunnen er nog 
heel wat achter komen”. 
Via het afspelen van de opgenomen versie is er een mogelijkheid om 
toch de volledige viering nog te volgen als je te laat bent of als je op 
het uur van de uitzending niet kunt volgen. 

Jan T 
 
 
Wij kijken er enorm naar uit, dat we terug onze 

geloofsgemeenschap in de kerk zullen ontmoeten. Daar gaat niets 

boven, want als lector of zangleider, als predikant of voorganger 

mis je toch de reacties op de gezichten van de medegelovigen. 

Maar…wat zou het voorbije jaar geworden zijn zonder streaming? 

Je kan dan wel vieringen op het TV scherm volgen maar dit is 

anders dan de liturgie uit de eigen parochie. Daarom heel veel 

DANK aan iedereen die elke week teksten maakte, zorgde voor 

bloemen en symbolen, het kindvriendelijk moment, het voorlezen 

en zingen, de preek en het soms moeilijk streamen van dit alles. 

Zonder hen waren we niet zo dicht bij elkaar gebleven. 

Vera en Jan 

 

 

 

Zoals zovelen kijken we uit naar de dag dat we weer als 
geloofsgemeenschap samen kunnen vieren in de kerk. 
Terwijl we dit schrijven worden reeds data in het vooruitzicht 
gesteld: 
vanaf zondag 13 juni met 100 personen en in juli met 200 
aanwezigen. 
Laten we hopen dat het kan… 


