Viering van het emeritaat van Vader Gabriël
Het was zondag 10 oktober 2004 een
geweldig feest in Pijnacker. Om 11.00
uur begon de drukbezochte viering volgens insiders waren er wel 350
gelovigen - waarbij 6 priesters
concelebreerden, 2 diakens
assisteerden en behalve vader
Gabriël zelf nog eens drie andere
priesters en 2 diakens de dienst in het
heiligdom meevierden.
De volle rijkdom van de Byzantijnse
Liturgie kon op deze zonnige zondag
in de Johannes de Doper kerk volledig tot uiting komen. Niet in de laatste plaats door
de zang van het koor dat voor deze gelegenheid was samengesteld uit koorleden
van nagenoeg alle plaatselijke gemeenschappen.
In de preek memoreerde de provinciaal
van de Capucijnen, pater Anton Mars,
de vele activiteiten die vader Gabriël in
de loop der jaren heeft ontplooit;
roemde zijn onvermoeibare inzet voor
het Byzantijnse erfgoed, maar vooral
ook zijn pastorale ijver om degenen die
aan zijn zorgen waren toevertrouwd bij
te staan in goede en kwade dagen.
Vader archimandriet Johan Meijer
verving de bisschop referent, mgr. J.
Van Burgsteden (helaas verhinderd om
in persoon aanwezig te zijn), door van
diens hand een brief voor te lezen. Ook de bisschop loofde de kwaliteiten van vader
Gabriël en noemde zijn diensten voor de Nederlandse kerkprovincie van groot
belang.
Na afloop van de viering was er in het Partycentrum naast de
kerk een zeer geslaagde ontmoeting van allen die in Nederland
de Byzantijnse ritus een warm hart toedragen. Vader Gabriël
was daarvan natuurlijk het
stralende middelpunt. Een
van de hoogtepunten was
de symbolische overdracht
van de leiding van Pokrof:
vader Gabriël bood de drie
heren, die hem als een
soort triumviraat opvolgen,
ieder een beschilderd ei uit
de Oekraïne aan.

Tot ver in de middag hebben de vele aanwezigen
onder het genot van hapjes en drankjes met elkaar
kunnen spreken over datgene wat hen bezighoudt.
Van tijd tot tijd werd het gesprek onderbroken door
een korte toespraak of het gezang van respectievelijk
het koor uit Delft, Tilburg of Maastricht.
Nog lang zal ons het 'Dank U Vader Gabriël!' in de
oren klinken, het slotrefrein van het lied dat door het
Delfts Byzantijns Koor ten gehore werd gebracht. Wij kunnen ons allen van harte
daarbij aansluiten.

