Vriendelijk bedankt
Beste mensen, ik sta hier nu, na een periode van drie en half jaar met gemengde gevoelens.
Aan de ene kant, ben ik heel dankbaar dat ik hier mocht dienen als priester, aan de andere
kant ben ik ook verdrietig dat ik van jullie afscheid moet nemen. Ik ben heel dankbaar voor de
medewerking van mijn collega’s in het pastoraal team en het bestuur van Lumen Christi. Drie,
4 jaar is niet lang, maar toch kijk ik terug met blijdschap en dankbaarheid. Deze gelegenheid
wil ik ook gebruik maken om de vrijwilligers van onze parochies te bedanken voor hun grote
inzet voor de parochie. Ik denk aan de mensen die werkzaam zijn in de secretariaten, de
kosters, de koren, leden van verschillende werkgroepen en zo voort. Ik wens hen alle goeds en
Gods zegen voor hun werk in de toekomst. In het bijzonder denk ik ook de leden van de
locatieraden van Lumen Christi. Moge de goede jullie zijn kracht en genade schenken om
jullie taak als bestuurders van Lumen Christi te vervullen.

Beste mensen, ik ben er zeker van dat de parochie onder leiding van Pastoor Bulthuis, goed
werk kan doen voor de mensen van Lumen Christi. Pastoor Bulthuis heeft volle medewerking
van zijn collega’s en het is geweldig dat hij zulke aardige collega’s heeft. Ik wens pastoor
Bulthuis en het team heel veel kracht om Gods wil te doen in het pastoraat in de parochie. Ik
wil het bestuur van Lumen Christis en het pastoraal team danken voor alles wat ze waren in
de afgelopen jaren. Ik wens hen en het bestuur alle goeds en Gods zegen.

Zoals u weet krijg ik een benoeming in Velsen Noord, een parochie in het bisdom HaarlemAmsterdam. Ik ben daar geweest voor gesprekken met het bestuur. Ik heb de indruk dat
Velsen Noord een goede parochie is en dus ik ga daar met heel veel hoop. Op 30 januari is er
een welkomstviering in de kerk van in Velsen Noord. Ik ga in de pastorie daar wonen. U bent
van harte welkom.

In het bijzonder, wil ik danken mijn noabers. Voordat ik hier kwam had ik nooit gehoord van
noaber of noabers. Maar na 3, 4 jaar, ben ik overtuigd dat noaberschap een heleboel kan
bereiken in onze parochie en in onze samenleving. En dat heb ik ook hier ervaren. Ik zal nooit
vergeten hoe ze mij aanvaarden als een noaber en ik dank hen voor hun vriendelijkheid en
gastvrijheid in hun midden. Ik was een van hen. In vreugde en verdriet komen ze samen om
die te delen. Zo groeien ze op in verbondenheid met elkaar. Eerlijk gezegd, is noaberschap
een goede tip voor mij in mijn nieuwe parochie in Velsen Noord.

Afscheid nemen doet pijn. Dat weet iedereen. Dat voel ik ook. Ik hoop en bid dat we elkaar
naar Gods wil mogen kijken en ernaar streven om onze vreugde en voldoening te bereiken. Ik
zal jullie missen, zeker. Beste mensen ik dank u allen van harte en moge de goede God u allen
en uw dierbaren met Zijn genade zegenen.
Vriendelijk bedankt,
Hier is mijn nieuwe adres:
Pastor Mathew Njezhukum kattil
Wijkerstraatweg 55
1951 EB Velsen-Noord
Tel: 0251223932

