
 

Geest van God,  
adem van de schepping,  
die mensen zuurstof geeft  
om een nieuwe vorm te leggen  
in vertrouwde materie,  
om een nieuwe gedachte te leggen  
in oude woorden,  
om weer kleur te geven  
aan een kleurloos bestaan. 
 
Geest van God,  
jij speelt, jij improviseert  
op het kosmisch orgel van de tijd.  
De eeuwen zijn de toetsen  
waarop jij de klanken aanstoot  
van jouw lied: eeuwig en groots.  
Wij mogen slechts enkele noten aandragen,  
als het al geen valse zijn. 
 
Geest van God,  
wij zullen nooit jouw lied verstaan  
en nooit ten volle leven.  
Maar laat ons even 
op jouw adem verder gaan.  
En op deze kleine aarde vergeten,  
alles wat bezwaarde  
om met een open geest  
jouw Pinksterfeest  
een beetje waar te maken. 
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Beste sponsor, 

 
Een heel werkjaar hangt in onze kerk de vraag  
“Wie zegt gij dat Ik ben?” 
Tijdens de algemene vergadering van de v.z.w. 
Pastorale Animatie op 3 maart namen we tijd voor 
een bezinnend gesprek. 
Wie is Jezus van Nazareth voor ons? 
Heeft ons engagement in de v.z.w. iets te maken 
met Jezus van Nazareth en met het evangelie? 
Ons samengevat antwoord op die vragen willen we 
via deze PAST HET graag met u delen. 
 
Jezus van Nazareth:  
“een venster op God”.  
Hij is de mensgeworden gestalte van God.  
Hij is de spreekbuis van God.  
Hij heeft door zijn leven getoond wat God van ons 
verwacht. 
Hij verwijst naar God die Hij Vader noemt. 
Hij is inspiratiebron en leidraad voor onze manier 
van leven. 
Zijn leven is een appèl, een oproep, een uitnodiging, 
een vraag tot navolging. 
 



De v.z.w. Pastorale Animatie werkt niet voor zichzelf. 
Zij geeft mogelijkheden en middelen voor het 
pastoraal werk op onze parochie nu en in de 
toekomst door het aanstellen van een pastorale 
vrijgestelde (Lieve Van Driessen) die werkt vanuit 
evangelische inspiratie en die samenwerkt met alle 
vrijwilligers. 
 
Voor de nodige financiële middelen rekenen wij 
onder meer op u, beste sponsor,  en op alle mensen 
die zich op een of andere manier verbonden voelen 
met de parochiegemeenschap van Sint-Jozef, 
Tereken.  
 
Bij voorbaat DANK! 
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Veertig dagen na Pasen is het Pinksteren, 
het feest van de Geest. 
 
Geest zoals je die ruikt  
in de stilte van de abdijen,  
in de vrede van de liturgie,  
in de wijding van de avond  
en de zegening van de morgen. 
 
Geest zoals je die gewaar wordt 
in de inzet van mensen voor mensen, 
in het onverwoestbaar optimisme 
van mensen in de weer voor anderen. 
 
Geest die natrilt 
in de blijdschap 
die je ervaart 
als je iemand hebt welgedaan. 
 
Geest die je vermoedt  
in de dromen die jonge mensen koesteren,  
zo subliem en zo broos. 
Geest die je omarmt  
bij elke ontgoocheling,  
bij elke teleurstelling,  
die je weer doet glimlachen  
na elke vernedering. 


