Vader Gabriel 60 jaar priester

Het feest is achter de rug. Een dankbare vader Gabriël wil u zelf daarover vertellen.

Tilburg, 2 september 2007
Lieve mensen,
Zoals u op deze website hebt kunnen lezen, heb ik afgelopen dinsdag, 28 augustus,
mijn 60-jarig priesterjubileum gevierd, samen met nog 5 andere jubilarissen. Daar wil
ik U graag verslag van doen.
Het was een zeer zonnige, mooie dag. Allereerst was er
om 10.00 uur gezamenlijk koffie drinken met gebak.
Wieske mocht speciaal tot aan het feestdiner (dat was in
besloten kring) aanwezig zijn. Ik vond het fijn dat ze er
bij was.
Daarna gingen we naar de H. Mis, waar de gardiaan
een mooie preek hield en waar de jubilarissen zijn
voorgegaan. Het was een mooie viering.
Toen gezellig met elkaar geborreld.
Voor dat Wieske naar huis ging zijn we even naar mijn
kamer gegaan. Ik was verrast van de geur en de kleur
van de schitterende, mooie en vele bloemstukken die
daar stonden. Ik was er ontroerd door. Heel veel dank
aan de Landelijke Instelling Pokrof en aan de
verschillende byzantijnse gemeenschappen, maar ook aan mijn familie om zo in het
zonnetje gezet te worden. Hierbij ook dank voor de telefoontjes, voor de mij
persoonlijk geschreven wensen en voor enkele cadeautjes. Dit heeft mij veel vreugde
gegeven en de wil geschonken op de ingeslagen weg gewoon door te gaan. Het was
in één woord prachtig
Nadat ik in de eetzaal was aangekomen volgde het feestdiner. Er was feestelijk
gedekt en een ieder kreeg bij zijn bord een versierde menukaart. Het diner smaakte
verrukkelijk. Er is gezongen en de provinciaal sprak iedere jubilaris persoonlijk toe en
gaf daarna een boeket grote zonnebloemen.
Het was een zeer lange, drukke en vermoeiende dag voor mij, maar ik houd er een
zeer mooie herinnering aan over.
God zegene u allen en sta u bij in al uw werkzaamheden te zijner eer.
Lieve groeten,
Vader Gabriël

