Afscheidswoordje pastoor Barberien vrijwilligersavond
Beste vrienden,
want dat mag ik wel zeggen na zoveel jaren intens samen werken, leven en
gelovig vieren!
Afscheid nemen is altijd een pijnlijke zaak… Ik heb daar al veel verdriet van
gehad, maar ik heb ook heel veel vreugde en voldoening in mijn hart
opgeslagen.
Vanaf de eerste dag in maart 2003 heb ik me thuis mogen voelen. Het had heus
nog langer mogen duren maar dat zat er niet in… De beslissing terug naar
Vlaanderen te gaan, heb ik genomen, niet nu maar al lang geleden. Na mijn
opdracht hier zou ik dat doen. En dat is nu dus.
Ik wil jullie danken voor alles wat ge voor mij hebt gedaan en wat we samen
hebben beleefd en opgebouwd. Ook voor alle steun als het moeilijk was. En
voor het geduld en de vergevingsgezindheid als ik fouten maakte.
Waar ik nu naartoe ga, is nog niet bekend maar het wordt een hele uitdaging
voor mij opnieuw zo’n thuis en parochie te vinden als ik hier mocht kennen.
Mijn wens is dan ook dat jullie samen met pastoor Marc doordoen, verdergaan!
Want wat hier is, is zó bijzonder mooi!
Tot slot een woord van dank aan het kerkbestuur, ook oud-bestuursleden. We
hebben veel gedeeld met elkaar, soms ook veel gedragen samen en elkaar
vastgehouden. Onvergetelijk!
Marja, die naast alle andere medewerkers mijn rechterhand was op het
secretariaat, wil ik danken voor alle geduld met mij en voor de goede zorgen.
U zal wel begrijpen dat ik heel bijzonder Peet de Graaf wil noemen, die mij in al
die jaren buitengewoon verwend heeft met haar goede zorgen in het huishouden
én haar vriendschap en hartelijke betrokkenheid. Onvoorstelbaar hoeveel!
Tot slot ook mijn familie, ons ma, Els en Tom en ons Nette, Nore en Lenne, bij
wie ik altijd terechtkan en van wie ik ook nu in deze moeilijke periode veel
steun ontvang.
Jullie allemaal, iedereen zonder uitzondering, heel veel dank… En waar we ook
zijn, wat er ook gebeuren zal…, in geloof zijn en blijven we verbonden met
elkaar. Christus is degene die ons verbindt en Hij houdt allen en alles samen. De
goede Herder, aan wie ik alle dank verschuldigd ben en namens Wie ik hier bij
jullie mocht zijn gedurende al die jaren, Hij moge jullie allen zegenen en
bewaren.

