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Monseigneur Athenagoras, 
Eerwaarde Vader Ciprian, dierbare presbytera Camelia en kinderen Nicolae, Aurel 
en David, 
 
Namens alle parochianen willen wij u het volgende vertellen. 
Eerst willen wij u danken voor uw inzet, vastberadenheid en 
doorzettingsvermogen voor deze parochie. Iedereen was, en is noch steeds, zeer 
verheugd u in ons midden te hebben. U betekent zeer veel voor ons en wij vinden 
u allen een prachtig mens. Iemand die rust brengt, vrede en liefde uitstraalt. 
Iemand met een zeer uitgebreide kennis, een steun en toeverlaat voor iedereen. 
Een boegbeeld voor de Orthodoxie. 
U was zelfs bereid, ondanks uw druk schema, de Goddelijke Liturgie hier in 
Hasselt te verzorgen. Waarvoor onze hartelijke dank.  
Wij hopen u regelmatig te mogen ontvangen in deze jonge parochie.  
Om onze dankbaarheid te betuigen heeft de parochie een geschenk gekocht dat 
een herinnering moet blijven van onze verbondenheid. Helaas hebben wij een 
afbeelding moeten maken van uw geschenk daar de bestelling niet tijdig is 
aangekomen. Afgifte van het geschenk (epigonation). 
 
Daar iedereen weet dat u vele andere verplichtingen hebt, heeft God gezorgd voor 
een oplossing. Hij heeft u vader Ciprian gestuurd. Waarvoor wij zeer dankbaar 
zijn. 
 
Met Gods hulp willen wij deze parochie verder uitbouwen samen met  u, Vader 
Ciprian, daarom verwelkomen wij u dan ook met open armen. “Welkom Vader 
Ciprian!”  
 
Ook voor u heeft de parochie een verwelkomingsgeschenk gekocht, maar net 
zoals bij Monseigneur Athenagoras is het geschenk niet tijdig aangekomen (2200 
km) en geven wij u een afbeelding van uw geschenk. (Afgifte van het geschenk) 
 
Ook willen wij Presbytera Camelia en de kinderen van harte verwelkomen. Dat zij 
ook de kracht en moed bij God mag (mogen) vinden om Vader Ciprian ten alle 
tijden bij te staan. (Afgifte van het geschenk) 
 
Wij wensen jullie nog vele gezonde jaren, moge God u verder in al uw werken 
bijstaan versterken en verlichten, u verder de kracht de zachtmoedigheid en de 
wijsheid schenken. Amen. 
 


