
Pinksteren, adem van de Geest 
 
Een feest van vuur en vlam, 
van storm en ontij, 
een feest met open deuren 
en vrijmoedige taal: 
'Christus is de Heer! 
Wij kunnen niet meer zwijgen.' 

Pinksteren, 

het feest van de jonge kerk 
en van de eerste dopelingen, 

van geestdrift en bezieling. 
Het feest van nieuwe warmte 

zonder angst en zonder vrees 
voor de machthebbers van de oude aarde. 

Pinksteren, 
was de vlam aan de lont, 
een vlam verder kronkelend 
in het middellandse zeebekken. 
In alle havensteden slaat de vlam aan 
onder slaven en matrozen, 
onder soldaten en gladiatoren van het oude Rijk. 

Pinksteren, 
een feest tot op vandaag? 

Of is het vuur voorgoed gedoofd, 
de storm geluwd, de geestdrift uitgeteld? 
Gaan de deuren weer behoedzaam dicht 

en wordt zijn naam verzwegen, 
uitgeveegd als hinderlijk en onverdraagzaam? 

Pinksteren vandaag, 
is de deuren opengooien 
voor de Kerk van morgen, 
die gedragen wordt 
door mannen en vrouwen, 
uit het volk genomen 
en voor het volk bestemd. 

Pinksteren vandaag, 
een Kerk met een taal, 

vrijmoedig en echt, 
die elke mens verstaat 

een Kerk met de eerste vlam 
en de stormwind van toen: 

adem van de Geest. 
Manu Verhulst. 
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Beste Sponsor,  
 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 
DANKBAARHEID. 

Wij zijn onze pastoraal vrijgestelde Lieve Van 
Driessen heel dankbaar voor haar aanwezigheid en 

werk op onze parochie. 
In deze nieuwsbrief wordt die dankbaarheid verwoord 

door onze pastoor Albert Van De Kerkhove  die 
tevens deken is en pastoor van de Sint-

Nicolaasparochie. 
Priester Luc Maes die een voltijdse opdracht heeft in 

het onderwijs als inspecteur-adviseur-coördinator 

Rooms-Katholieke godsdienst, werkt graag mee op 
onze parochie. Ook hij verwoordt zijn dankbaarheid.  

Wij zijn u en alle sponsors bijzonder dankbaar 
voor de financiële steun.  

Het is immers dank zij die steun dat het  mogelijk is -
en mogelijk blijft- dat wij op onze parochie een 

pastoraal vrijgestelde hebben.  
 

Marie-Jeanne Speleman,  
namens de leden van de v.z.w. 



 
Mens voor de mensen zijn, herder als God. 
Het is een hele opgave: klein met de kleinen zijn, zieken omarmen, 
Gods woorden spreken, licht zijn in duisternis, teken van vrede 
zijn .... 
Als pastoor op zovele mensen mogen en kunnen rekenen die 
daarvan teken zijn op Tereken is een grote vreugde. 
Ik wil hen in naam van de Heer bijzonder danken. 
Ik wil ook jullie danken die het mogelijk maken dat Lieve daarin 
een bijzondere rol kan spelen omdat zij vooral door jullie steun 
voltijds daarvoor kan werken. 
Lieve kan midden Tereken 'dat aanwezige hart' zijn dat er voor 
zorgt dat vele dingen een plekje krijgen en gedaan worden, dat 
liturgie voorbereid wordt, dat het dagelijkse leven zijn plooitjes 
krijgt en dat het goed leven is. 
Zij houdt mede de vlam van Gods aanwezigheid brandend. 
We willen dit in trouw doen aan Hem en toegewijd Zijn wegen 
gaan. 
Want alles wat we doen is tenslotte, omwille van de Herder, ten 
dienste van mensen.  
 
 
Albert Van De Kerkhove, 
pastoor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbaar om Lieve. 
 
Sint-Jozef Tereken is een parochie, waar de toekomst van de Kerk 
al begonnen is. Ze wordt gedragen door een hele ploeg van leken. 
Er is niet alleen de parochieploeg. Vele mensen staan klaar, telkens 
er iets te gebeuren staat. En alles gebeurt onder de rustige leiding 
en coördinatie van Lieve. Zij is de vrijgestelde. Zij draagt de 
parochie in alle aspecten van de pastoraal. Zij is het gezicht van de 
parochie. Zij bereidt – in samenwerking met de werkgroep liturgie 
– de vieringen voor en zij gaat mee voor. Zij is ‘pastor’ in de volle 
zin van het woord. En toch staat zij niet ‘boven’, maar echt ‘tussen’ 
en ‘naast’ de andere mensen. 
 
Het feit dat haar opdracht gedragen wordt door de financiële 
bijdrage van heel wat mensen, versterkt haar band met de 
gemeenschap en de betrokkenheid van die gemeenschap.  
 
Als priester kijk ik met volle vertrouwen naar die situatie. De 
parochie lééft. Ik mag er mijn bijdrage brengen voor sacramentele 
taken die specifiek in de Kerk voor een priester worden 
voorbehouden. Op die manier kan ik mijn hoofdopdracht in het 
onderwijs helemaal opnemen. 
 
Meer nog: ik voel mij als priester echt gedragen door de 
geloofsgemeenschap van Sint-Jozef Tereken en door de inzet van 
Lieve. Mijn geloof wordt gevoed door het gelovig engagement, 
waarin ik daar mag delen. Eerlijk gezegd, dat heb ik nog op niet 
veel plaatsen ondervonden. 
 
Ik ben erg dankbaar dat ik voor Tereken priester mag zijn.  
 
Luc Maes 
 


