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‘S-HERTOGENBOSCH
JOHANNES VAN DAMASCUS PAROCHIE GEMEENSCHAP
PAROCHIE VAN DE OEKRAIENS GRIEKS KATHOLIEKE EPARCHIE
VAN DE HEILIGE VOLODYMYR DE GROTE IN PARIJS
NEDERLANDS TALIG VAN DE BYZANTIJNSE RITUS

COLOFON
INFORMATIE is het periodiek
van de Sint Johannes van
Damascus Gemeenschap en
verschijnt drie of vier maal per
jaar. De Sint Johannes van
Damascus Gemeenschap is van
de
Byzantijnse
Ritus
en
Parochie van de Oekraïens
Grieks Katholieke kerk van de
Heilige Vladimir de Grote in
Parijs en viert elke tweede en
vierde zondag van de maand de
Goddelijke Liturgie om 10,15 uur
in de Sint Catharina-kerk aan de
Kruisbroedershof in Den Bosch.
Inlichtingen: 0653960341
Diaken Jo Gerrits

Goorseweg 17
6595 AK Ottersum
06-53960341
diakenjogerrits@gmail.com
Secretariaat: Gerard Boode
Lijsterbeslaan 40, 5248 BB
Rosmalen 073-5214457
g.boode@hetnet.nl
Nieuw bestuur:
Voorzitter: Jo Gerrits, (diaken)
Vice-Voorzitter: Gerard Boode
Ass. Secr.& website: Thomas Krans
Ass. Penningm.: Omari Girigorie
Lid: Leo van Leijsen (adviseur)
Lid: Marina Sufiyanova,
Lid: Tiny Rutten.
Lid: Peter Firman adviseur bisdom
Bank: NL32 RABO 0110551931
t.n.v. Stichting Sint Johannes
van Damascus, Rosmalen
Redactie Jo Gerrits,
Hoofdredactie Leo van Leijsen
Met dank aan Paul Brenninkmeijer
voor zijn bijdrage.

GODDELIJKE LITURGIE
VIERINGEN
11 September tot 31 december
Plaats: St. Catharinakerk
’s-Hertogenbosch
Tijd: elke 2e en 4e zondag
van de maand om 10.15 uur.

Voor inlichtingen Mechelien Louvet:
06-50251950
Zondag 11 september: Toon 5
Zondag voor de Kruisverheffing
(14e znPi Joh. 3, 13-17
Gal. 6, 11-18
Zondag 25 september: Toon 7
Zondag 1e wk na Kruisverheffing
16e ZnPi Luc. 5, 1-11
2 Corr. 6, 1-10
Zondag 9 oktober
Toon 1
e
Zondag 3 wk na Kruisverheffing
18e ZnPi Luc. 7, 11-16
2 Corr. 9, 6-11
Zondag 23 oktober
Toon 3
e
Zondag 5 wk na Kruisverheffing
20 ZnPi Luc. 8, 27-39
Gal. 1, 11-19
Zondag 13 november
Toon 6
e
Zondag 8 wk na Kruisverheffing
23e ZnPi Luc. 10, 15-37
Efeze. 2, 4-10

Zondag 27 november
Toon 8
e
Zondag 10 wk na Kruisverheffing
25e ZnPi Luc. 18, 18-27
Efeze. 4, 1-7
Zondag 11 december
Toon 2
Zondag v/d Voorouders des Heren
27e ZnPi Luc. 14, 16-24
Col. 3, 4-11
Zondag 25 december
Toon 4
KERSTMIS
29e ZnPi Math. 2, 1-12
Gal. 4, 4-7
Zondag 1 januari 2023
Nieuwjaar.
Zondag van de Epiphanie
Marc. 1, 1-8
Tim. 4, 5-8
________________________________________________

Nu wij deel uitmaken van de Eparchie van Vladimir de Grote in
Parijs is het goed, onze gemeenschap een impressie te geven bij
welke eparchie of bisdom wij nu horen.
De kathedraal van ons bisdom is ongeveer 560 km van ons
vandaan dat is ongeveer 5 uur en 40 min. rijden met de auto
en ongeveer 6 uur en 30 min reizen met de trein.
Het adres van de kathedraal is aan 51 Rue des Saints Pères,
Parijs, Frankrijk 75006, dat is in het 6e arrondissement van
Parijs. Het adres van de apostolisch administrator is 27 Avenue
Foch, 94300 Vincennes Frankrijk.

Hier onder volgt een impressie van de EPARCHIE met haar
zetel in Parijs.

Voor- en zijaanzicht van de Sint-Volodymyr kathedraal
Verwacht niet een kathedraal zoals wij die kennen in ‘s-Hertogenbosch

Het bisdom van Sint-Volodymyr de Grote in Parijs
De Oekraïense Grieks-katholieke Kerk is een oosterse kerk, die
in eenheid leeft met de zetel van Rome. Ze telt ongeveer zes
miljoen gelovigen. Ze kent vele bisdommen, zowel in Oekraïne
zelf als daarbuiten. Want behalve in het moederland wonen er
veel Oekraïners in de emigratie. Sinds het uitbreken van de
oorlog in Oekraïne is door het aantal vluchtelingen dit aantal
alleen maar gegroeid. Sinds mei valt de Johannes van
Damascusgemeenschap als parochie onder deze Oekraïense
Grieks-katholieke Kerk.

DE EPARCHIE VAN SINT-VOLODYMYR
Het bisdom waarvan de Johannes van Damascusgemeenschap nu
deel uitmaakt is de zogeheten Eparchie van Sint-Volodymyr van
Parijs van Frankrijk, de Benelux en Zwitserland. Het moeilijke
woord
eparchie
stamt
uit
de
uitdeling
naar
gebieden van de
Byzantijnse staat.
Die
term
is
overgenomen door
de
Byzantijnse
traditie voor de
indeling
van
kerkelijke
diocesen.
Een
eparchie is een
bepaald
soort
bisdom, dat een
ruime mate van
beslissingsvrijheid
heeft.
Een viering in de Sint-Volodymyrkathedraal
o.l.v. mgr Hlib Lonchyna.(Foto: website eparchie)

Tot de Eparchie van Sint Volodymyr behoren gemeenschappen
in Frankrijk (16), België (11), Nederland (6), Luxemburg (2) en
Zwitserland (2).

In Nederland zijn er gemeenschappen in Alkmaar, Eindhoven,
Groningen, Den Haag, Utrecht en nu de laatst bijgekomene in ’sHertogenbosch.
Frankrijk
Er is sinds 1937 een officiële kerkelijke aanwezigheid van de
Oekraïense Grieks-katholieke in Frankrijk. In 1943, vol in
oorlogstijd, vindt de consecratie plaats van het Oekraïense
kerkgebouw met als titel Sint-Volodymyr de Grote. In
verschillende stappen daarna groeit de Oekraïense Griekskatholieke gemeenschap er uit tot apostolisch exarchaat in
Frankrijk, opgericht op 22 juli 1961. (Sinds 1982 vielen ook de
landen België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland onder het
exarchaat in Parijs. ) Een exarchaat heeft op minder gebieden
beslissingsmacht en is meer afhankelijk van het hoogste
kerkelijke centrum; of dit in die tijd het Oekraïense Griekskatholieke groot-aartsbisdom van Lviv was of Rome weet ik niet
te achterhalen.
Contacten
Later heeft, van 1983 tot 2012, Mgr. Michael Hrynchyshyn het
ambt van apostolisch exarch bekleed. In die tijd is er veel
contact geweest tussen Mgr. Hrynchyshyn en de Johannes van
Damascusgemeenschap (Johan Meijer) en
heeft Hrynchyshyn verscheidene malen
onze gemeenschap bezocht en heeft Evert
in 2003 tot diaken gewijd. Er zijn dus al
lang contacten tussen het bisdom in Parijs
en onze gemeenschap.
Na de dood van Mgr. Hrynchyshyn wordt Boris Gudžiak op 21 juli
benoemd als zijn opvolger als apostolisch exarch.

Per 19 januari 2013 werd Mgr. Boris Gudžiak eparch van het
volledig gevestigde oosterse diocees.
In zijn tijd waren er goede contacten tussen Mgr. Gudžiak en
Johan Meijer, maar ondanks verscheidene uitnodigingen
hebben die wegens tijdgebrek nooit geresulteerd in een
bezoek
van
bisschop
aan
onze
gemeenschap.
Op 18 mei 2013 werd Mgr. Gudžiak benoemd tot het hoofd van
de Oekraïense Grieks-katholieken in de Verenigde Staten en
hiermee kwam de zetel van Sint-Volodymyr in Parijs vrij. Er
moest een opvolger gevonden worden. Sint-Volodymyr in Parijs
werd vacant, zoals dat in kerkelijke kring heet, en in is dat
feitelijk tot de dag van vandaag gebleven. Toch is het bisdom
niet zonder bestuur gebleven. Daar werd Mgr. Hlib Lonchyna,
eerder bisschop voor de Oekraïens-katholieken in Londen, op 18
februari 2019 apostolisch administrator in Parijs benoemd,
iemand die als bisschop fungeert totdat de opvolger voor de
vacante zetel is gevonden. Bisschop Hlib Lonchyna is vanwege
bemoeienis met onze gemeenschap al twee keer in Den Bosch
geweest. Zijn bezoeken zijn wederzijds goed bevallen.
In de volgende informatie verschijnt een artikel over wie SintVolodymyr de Grote, de naamgever aan de eparchie, wel was.
Leo van Leijsen

Bron: De gegevens voor dit artikel stammen van de Franstalige
versie van de website van Sint-Volodymyr: https://ugcc.fr/fr/

Goed bezochte
Kathedraal ook
door jongeren

Jonge acolieten

(Foto’s: website Eparchie)

NIEUW BESTUUR!
Onze gemeenschap heeft een nieuw bestuur! Ja, er is zeker
spraken van blijdschap, want Gerard Boode moest door de
omstandigheden veel in z’n eentje zien op te lossen. Dat kan
natuurlijk niet. Je kunt niet alle last op één schouder leggen. Na
rondvragen hebben een aantal leden van onze gemeenschap zich
bereid verklaart samen één bestuur te vormen.
Op zaterdag 9 juli jl. zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen
om zo taken te kunnen verdelen en Gerard wat te ontzien, zeker
na het wegvallen van o.a. Bas Guis †.
Voor het prille bestuur is het nog allemaal nieuw, maar we zijn
enthousiast en we kunnen van start. Gerard Boode is bereidt ons
voort te helpen omdat hij praktisch alle ins- en outs kent en
Omari en Thomas kan inwerken.
Het bestuur zal bestaan uit:
Voorzitter: Jo Gerrits (diaken)
Vice-voorzitter en secretaris : Gerard Boode,
Ass. Secretaris en website: Thomas Krans,
Ass. Penningmeester: Omari Girigorie,
Bestuurslid: Drs. Leo van Leijsen, (adviseur)
Bestuurslid: Tiny Rutten.
Bestuurslid: Marina Sufiyanova
Bestuurslid: Peter Firman (adviseur van Bisschop Hlib)
Wij dachten hiermee een goede energieke ploeg te hebben
gevormd, waarmee wij de komende periode vooruit kunnen.
Moge Gods Zegen op hen rusten.

Zaterdag 13 augustus zijn we voor de tweede keer bij elkaar
geweest. Natuurlijk is het mogelijk punten die u belangrijk vindt
voor onze gemeenschap bij het bestuur in te brengen.
GEMEENSCHAP ZIJN IS SAMEN VIEREN!
We gaan nu als parochie fris van start, na de vakantie. Maar dat
betekent wel dat we samen de schouders er onder moeten
zetten. Dat is niet alleen koffie drinken maar ook elkaar helpen
alles klaar te zetten wat nodig is voor een geslaagde viering.
Daarmee verlichten wij ook de werkzaamheden van de koster en
de gastvrouw. Samen willen bouwen aan een groeiende warme
gemeenschap, waar iedereen welkom is, men zich thuis kan en
mag voelen.
Mijn juk is zwaar ….. maar mijn last is licht, zegt de Heer!
Voor alsnog vieren wij op de tweede en vierde zondag van de
maand. Zie ook de vieringen lijst voor in dit boekje.
Iedereen is van harte welkom. Wij vieren de Goddelijke Liturgie
in de Byzantijnse ritus in het Nederlands.
NIEUWE PASTOR
Wanneer dit Informatiebulletin ter perse gaat is een nieuwe
priester voor onze gemeenschap nog niet benoemd.
Vooralsnog hopen wij dat vader Paul Brenninkmeijer ons nog kan
uithelpen.
LITURGIE BOEKJE TWEETALIG
We zijn bezig met het uitwerken van een Liturgie boekje in het
Nederland en Oekraïens van de Johannes Chrysostomus Liturgie
Er is al veel werk verzet maar er moet nog veel gebeuren.

HET FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
Is een feest dat zowel in de Byzantijnse liturgie als die van de Roomskatholieke Kerk op 14 september gevierd wordt. In het jaar 324
maakte de moeder van keizer Constantijn, Helena, die christen
geworden was een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Onder haar leiding
werden opgravingen gedaan waar drie kruizen gevonden werden. Een
oude legende vertelt dat bij de aanraking van één van deze kruizen
een stervende vrouw plotseling weer springlevend werd. Dat was dus
een aanwijzing dat dit hout het kruis van Christus was. Hierna is op
last van keizer Constantijn in Jeruzalem de Heilig Grafkerk gebouwd
die op de avond van 13 september 335 plechtig is ingewijd, en waar
het kruis is opgesteld. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest op 14
september werd het kruis – waaraan volgens de traditie Jezus geleden
had - aan het volk getoond. Wij zien dit, op de voor in het boekje
afgedrukte icoon. In de zevende eeuw veroverden de Perzen
Jeruzalem en namen het kruis mee. Maar 14 jaar daarna versloeg de
Byzantijnse keizer de Perzen en persoonlijk bracht hij het heilig kruis
naar zijn plaats in Jeruzalem terug, gekleed in alle pracht van zijn
keizerlijke waardigheid. Maar een onzichtbare hand hield hem tegen
bij de kerkdeur. De bisschop wees hem erop dat al die wereldse pracht
niet in overeenstemming was met de betekenis van het kruis. Toen
trok de keizer een boetekleed aan en bracht blootsvoets het kruis
terug naar de Heilig Grafkerk. Met extra veel vreugde en ontroering
werd het kruis plechtig opgeheven als teken van de redding van heel
de wereld. Delen van het kruis waren al direct na de vondst ervan door
Helena aan Byzantium, intussen Constantinopel genoemd, en Rome
geschonken. En er kwamen vooral door de kruistochten steeds meer
kruisrelieken voor kerken in heel de christelijke wereld. In de
Byzantijnse liturgie wordt in elke kerk een kostbaar handkruis,
versierd, plechtig door alle gelovigen vereerd.
Vader Paul Brenninkmeijer

Kapel van de Johannes van Damascus-gemeenschap ‘s-Hertogenbosch

INFORMATIE
EEN FINANCIELE BIJDRAGE IS ALTIJD WELKOM

Johannes van
Damascus
Parochie
Gemeenschap
‘s-Hertogenbosch

Indien onbestelbaar of niet
meer wenst te ontvangen
gaarne retour zenden naar:
Lijsterbesstraat 40
5248 BB Rosmalen
of

Goorseweg 17

6595 AM Ottersum

