
Een gebed voor Pinksteren 

 

 

 

Gij Eerste, 

gesproken woord van het begin, 

dat alles samenhoudt en draagt, 

wees hier en spreek tot ons 

in duizend talen, 

in mensen en gebeurtenissen. 

Wek honger in ons 

naar het goede en het ware. 

Leer ons 

het leven naar het licht te houden. 

Maak ons gevoelig 

voor het onuitsprekelijke. 

Ontvouw in ons 

de kracht om lief te hebben. 

En laat ons zoeken, onvermoeibaar, 

naar uw aangezicht 

dat ons op alle wegen 

tegenkomt 

in de ogen van de ander. 

 

 

Kris Gelaude  

 

       astorale nimatie int-Jozef ereken 

 

    Nieuwsbrief JUNI 2014 

Sint-Jozef Tereken, zoveel meer dan een kerkplek... 
 
Wie tijdens de open kerkendag van 1 juni onze Sint-
Jozefkerk bezocht, zag een goed onderhouden 
kerkgebouw: een neo-gotische constructie in 
hooggotische stijl opgetrokken. Wie de moed had 200 
trappen te beklimmen kon de gewelven bewonderen en 
kreeg een prachtig panoramisch zicht op de wijk 
Tereken en op de stad. 
Zo'n open kerkendag kan echter onmogelijk weergeven 
wat dit kerkgebouw, onze Sint-Jozefkerk, betekent voor 
het leven en samenleven van mensen. 
Parochiaan of gast, 
vertrouwd of vreemd, 
veelkomend of af en toe 
iedereen is welkom. 
 
Mensen komen er  
om belangrijke gebeurtenissen te vieren: 



Doopsel, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, 
Jubileum... 
 
Mensen komen er om afscheid te nemen 
en ervaren troost en medeleven. 
 
Mensen komen er  
wekelijks of af en toe 
om op adem te komen, 
om Eucharistie te vieren, 
om samen te bidden, danken en zingen,  
om te luisteren naar het verhaal van God met mensen 
en naar de verhalen van mensen met God. 
Mensen worden er gezegend en gezonden 
om op de plaats waar ze leven en werken Gods liefde 
handen en voeten te geven. 
 
Zo is de Sint-Jozefkerk met haar spitse toren al vele 
jaren een open huis,  
een ontmoetingsplaats voor een levende gemeenschap,  
een thuis voor een geloofsgemeenschap. 
In een veranderend kerklandschap blijft Sint-Jozef 
Tereken werken aan de toekomst. Het gebeurt met vele 
vrijwilligers, in bewegingen en in werkgroepen, 
openstaand voor de werking van Gods Geest die 
wijsheid en inzicht, raad en sterkte geeft, liefde en 
eerbied voor elke mens. 
 
 

Met veel dank aan u, sponsor, 
uw financiële steun gaf en geeft ons de mogelijkheid 
een eigen pastoraal vrijgestelde te hebben, Lieve Van 
Driessen, een "pastor" met herderlijke zorg die ook 
coördinerend aanwezig is en die samen met priester Luc 
Maes, met gebedsleiders en met vele vrijwilligers onze 
gemeenschap bezield. 

 
Marie-Jeanne Speleman, voorzitter vzw Pastorale 
Animatie, mede namens de leden: Koen Bonné, Bea De 
Jonghe (ondervoorzitter), Dirk De Meester, Fred De 
Rooze, Eddy Lockefeer, Luc Maes, Walter Nobels 
(secretaris), Marie-Paul Straetmans, Jan Van den 
Branden, Marc Verdonck (penningmeester), Marie-
Thérèse Baeke, Hilde Van Melckebeke 
 

  

Bezoek onze website:    www.terekenparochie.be 

 

http://www.terekenparochie.be/

