Dank aan Vader Antonie
Zondag 6 maart 2005 is vader Antonie in Eindhoven het
feestelijk middelpunt geweest van een dankbare
gemeenschap van Pokrof.
Op verzoek van het bestuur van de Landelijke Instelling
had de gemeenschap van Eindhoven een dag
georganiseerd om hem te bedanken voor zijn
jarenlange, onvermoeibare inzet voor de aan zijn zorgen
toevertrouwde gemeenschappen.
Om 11.00 uur werd de dag ingezet met een Goddelijke
Liturgie, gecelebreerd door de vaders Harrij
Sterenberg, abt Piet Al, Theo van den Hout en Ton Sip,
met assistentie van vader diaken Frits Aarts.
Daarbij waren naast vader
Antonie en zijn familie
tevens aanwezig de
bisschop referent voor de
Oecumene, monseigneur J.G.M. van Burgsteden s.s.s.,
de provinciaal van de Capucijnen, pater Anton Mars OFM
Cap., en de provinciaal van de broeders van liefde,
broeder Van Heugten.
Deze plechtige viering werd ondersteund door een koor samengesteld uit leden van
de koren van de diverse plaatselijke gemeenschappen van Pokrof onder leiding van
de heer Sascha Teunissen.
In zijn preek tijdens de viering sprak vader Harrij zijn
dank uit aan Vader Antonie door ondermeer de
vergelijking met Johannes Climacus aan te gaan. Deze
monnik beschreef in zijn boek
"de ladder" trapsgewijs de
geestelijke weg van de monnik:
hoe de aan God gewijde
mannen en vrouwen hun
ondeugden konden afleren en hoe ze deugden konden
aanleren. De weg omhoog moet tree voor tree bestegen
worden en vader Antonie - zelf zo'n laddertje - heeft velen
daarbij onvermoeibaar
geholpen. Balancerend op de
ladder was vader Antonie de
coach en hij moedigde aan.
"Met ons allen, soms
wankelend, klimmen wij
omhoog op de ladder en blijven wij de bemoedigende
woorden van Vader Antonie, in ons hart, horen".

Aan het eind van de viering kwam de provinciaal van
de Kapucijnen, pater Anton Mars OFM Cap., aan het
woord met een uiteenzetting over de 'loopbaan' van
vader Antonie. Hij sprak zijn waardering uit voor het
bijzondere pastoraat dat vader Antonie zo vele jaren in
Pokrof-verband heeft uitgeoefend. Hij roemde ook zijn
bijdragen aan de tijdschriften Pokrof en Kap en Koord.
Het einde van het Oosters Werk van de Kapucijnen is
nu definitief geworden. Hij gunde vader Antonie zijn
verdiende rust en wenste hem op franciscaanse wijze: "Vrede en alle Goeds".
Na de viering volgde een receptie met alle vrienden en
bekenden. Met een gloedvol betoog sprak de voorzitter van
Pokrof, de heer Geldermans, vader Antonie toe. Hij zei
ondermeer:
"U was er de man niet naar op de voorgrond te treden, maar
juist minister te zijn en wel in die oorspronkelijke zin van
dienaar. Zonder veel omhaal van woorden en zelfs toen Uw
gezondheid het nauwelijks meer toeliet, hebt U Uw
priesterlijke dienstbaarheid betoond aan de Byzantijnse
Gemeenschappen van Pokrof, en dat volgens Uw motto Ik ga
gewoon door tot het op is ". "Magna cum dignitate, met grote
waardigheid mag U thans Uw otium binnentreden".
"Wij zijn U bij het passeren van deze grens in Uw leven
bijzonder veel dank verschuldigd voor Uw niet
aflatende inzet over een reeks van jaren voor het wel
en wee van de Byzantijnse Gemeenschappen binnen
de Nederlandse kerkprovincie, voor Uw persoonlijke
betrokkenheid en belangstelling, en laat ons niet
vergeten, voor Uw steeds weer op eigen wijze
gebrachte homilieën aan het einde van de Liturgie".
Deze dank werd (symbolisch) geconcretiseerd door het
aanbieden van een comfortabele fauteuil. Tevens werd
een Liber Amicorum et Amicarem aangeboden.
De vele persoonlijke wensen en cadeaus, en niet te vergeten de liederen door het
koor van Den Haag en Eindhoven gezongen, gaven de dag voor vader Antonie nog
meer gouden randjes.

Het cadeau
Zoals gezegd zou er voor vader Antonie gezocht worden naar
een comfortabele fauteuil. Onlangs kon deze bij hem op zijn
kamer in Tilburg worden afgeleverd.
Dat vader Antonie nog maar lang mag genieten van deze
vorstelijke zetel.

