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SINT JOHANNES VAN DAMASCUS GEMEENSCHAP 

‘S-HERTOGENBOSCH 
 

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 
viermaal per jaar. De Sint Johannes 
van Damascus Gemeenschap is 
van de Byzantijnse Ritus en missie 
van de Oekraïens Grieks Katholieke 
kerk van de Heilige Volodymyr 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:  
Diaken Jo Gerrits 
Goorseweg 17 
6595 AM 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) 
Vicevoorzitter: Gerard Boode 
Ass. Secr.& website: Thomas Krans 
Ass. Penningm.: Omari Girigorie                    
Lid: Leo van Leijsen  
Lid: Marina Sufiyanova, 
Lid: Tiny Rutten.  
Peter Firman adviseur bisdom 
 
Bank: NL32 RABO 0110551931  
t.n.v. Stichting Sint Johannes van 
Damascus. 
 

Hoofdredactie Leo van Leijsen 

Redactie Jo Gerrits, 

 

GODDELIJKE LITURGIE 

VIERINGEN 
25 dec.2022 t/m 26 mrt. 2023  

Plaats: St. Catharinakerk 

            ’s-Hertogenbosch 

Tijd: elke 2e en 4e zondag van       

      de maand om 10.15 uur. 
Voor inlichtingen Megchelien Louvet:                  

06-50251950 

 

Zondag 25 december     Toon 4 

KERSTMIS 

GEBOORTE DES HEREN 

29e ZnPi   Gal. 4, 4-17 

       Mt. 2, 1-12 

Zondag 8 januari 2023 eigen toon  

Zondag na de Theofanie 

OPENBARING DES HEREN 

met WATER WIJDING en een 

DOOP 

Tit. 2, 11-14, 3, 4-7 

Mt, 3, 13-17 

Zondag 22 januari       Toon 8 

15e zondag van Lucas 

1 Tim. 4, 9-15  

Luc. 19, 1-10 

Zondag 12 februari       Toon 3 

Afscheid van Vlees 

1 Corr. 8, 8-9, 2 

Mt. 25, 31-46                  

Zondag 26 februari       Toon 5 

1e zondag v/d Veertigdagentijd 

Luc. 14, 16-24 

      Col. 3, 4-11 

 

about:blank
about:blank


Zondag 12 maart     Toon 7 

3e zondag v/d Veertigdagentijd 

 Hebr. 4, 14–2, 3 

 Mark. 8, 34–9, 1 

Zondag 26 maart   eigen Toon  

5e zondag v/d Veertigdagentijd 

VERKONDIGING VAN DE 

BLIJDE BOODSCHAP AAN 

DE HEILIGE MOEDER VAN 

GOD, MARIA. 

 Hebr. 2, 11-18  

 Luk. 1, 24-38 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Wij wensen u een 

 

en een 
--------------------------------------- 

ONZE GEMEENSCHAP BESTAAT 45 JAAR. 

Dit heugelijke feit hebben we op 11 december 

kunnen vieren.  

Hoewel het Feest van Johannes van Damascus eigenlijk op 4 

december valt konden wij vanwege de beschikbaarheid in de 

St. Catharine alleen op 11 december in onze kapel terecht. 

Het was een groots feest en er kwamen veel mensen om dit 

jubileum mee te vieren. 

Fijn dat ook Vader Johan en Lidy erbij waren. 

Vader Paul was de voorganger, en ook diaken Evert Levinson 

was erbij. De Goddelijke Liturgie werd voorafgegaan  

Door de Iconen wijding. 



Een van de Iconen sprong er wel uit. 

De Icoon van Maria Tricheroesa 

welke door vader Paul 

Brenninkmeijer is geschilderd stal 

bij wijze van spreken harten van de 

vierenden.  

De icoon van de Moeder Gods met 

drie handen (‘Tricheroesa’) is een 

variant op de Moeder Gods 

Hodegetria (‘Zij die de Weg 

Wijst’).  

 

Johannes van Damascus  

(Ook wel Damascenus genoemd); kerkvader; † ca 749.  

Feest 7 mei & 4 december. 
 

Hij moet rond 650 geboren zijn in de Syrische stad 

Damascus, als zoon van een zogeheten ‘logothètes’ aan het hof 

van de kalief: iemand die de belangen behartigden van de door 

de moslims onderworpen christenen. Zijn opleiding kreeg de 

jonge Johannes van een Italiaanse 

monnik Cosmas die door de vader 

van Johannes uit gevangenschap 

was vrijgekocht. Na de dood van 

Johannes'- vader, kreeg hij diens 

functie aan het hof. Intussen brak 

in de christenwereld de strijd uit 

rond de beweging van de 

iconoclasten. Deze beweging 

mocht zich verheugen in de 

machtige steun van de Byzantijnse 

keizer Leo de Isauriër (717-740) 



De theoloog Johannes van Damascus was een fel 

pleitbezorger van de Iconenverering.  

Onverschrokken, en met veel kennis van zaken, schreef 

Johannes zijn geschrift De Fide Orthodoxa (over het 

Orthodoxe geloof). Tegen hen die de Iconen breken’. Daarin 

voert hij aan dat niet alleen de afbeelding op de icoon verwijst 

naar het goddelijke, maar dat het materiaal van de Icoon zelf, 

het goud, zilver, hout en de verf, ook nog eens geheiligd 

worden, door het doel waarvoor zij worden gebruikt. Heeft 

God niet bovendien de materie van de hele schepping geheiligd 

en van zijn goddelijkheid doortrokken, door het wondervolle 

mysterie van de menswording? 

Omdat de keizer er niets tegenin kon brengen, wist hij niets 

beters te doen dan Johannes verdacht te maken bij de kalief. 

Hij zond de kalief een brief met de valse beschuldiging dat 

Johannes een plan aan het uitwerken was om de stad 

Damascus de Grieken in handen te spelen. De kalief kon niet 

geloven dat zijn vertrouweling tot zo’n laaghartig verraad in 

staat zou zijn. Maar voor alle zekerheid nam hij toch 

voorzorgsmaatregelen: hij liet bij Johannes de rechterhand 

afhakken: de hand die het geschrift tegen de iconoclasten, en 

daarmee tegen de keizer, had geschreven. 
 

Die nacht bleef Johannes de hele nacht in gebed waken voor 

een Maria-icoon, waarbij hij zijn afgehouwen hand 

krampachtig tegen de stomp van zijn arm drukte. In zijn 

gebed legde hij aan de Moeder Gods uit dat hij die hand hard 

nodig had om ter ere van haar hymnen en lofzangen te 

schrijven. Uitgeput door de pijn en het waken, viel hij in slaap. 

In zijn droom zag hij hoe de Moeder Gods hem beloofde de 

hand te genezen. Toen hij wakker werd zat zijn hand weer 

vast aan zijn arm; slechts een ringvormig litteken gaf de oude 



verwonding nog aan. Uit dankbaarheid liet hij op de Icoon een 

zilveren hand aanbrengen.  
 

Naar het schijnt wordt deze 

icoon van de Driehandige 

Maagd nog steeds bewaard 

en vereerd op de Berg Athos 

in Griekenland. Onderaan op 

de icoon zit een derde hand 

van de Moeder Gods is 

afgebeeld. Naar het schijnt 

bevindt de oer-icoon zich in 

het klooster van Chilandariou 

op Athos en het ontstaan 

ervan is te danken aan 

Johannes van Damascus, die 

leefde ten tijde van het 

iconoclasme dat duurde van 726 tot 843. 
 

Inscripties IC XC (‘Jezus Christus’) ΜΡ θΥ (Meter Theou, 

‘Moeder Gods’) 
 

Nu verhuisde Johannes naar het buurland Palestina om daar 

als monnik in te treden in de ‘laura’ (= letterlijk ‘kring’, dus 

monnikengemeenschap) die daar zo’n honderdvijftig jaar 

eerder door Sint Sabas († 532; feest 5 december) was 

gesticht. Deze lag niet ver van Jeruzalem. Zoals hij beloofd 

had, besteedde hij de meeste tijd aan het dichten en 

componeren van Mariahymnen en andere liturgische gezangen. 

Sommige ervan worden nog steeds gebruikt in de oosterse 

liturgie. Volgens zeggen stierf hij in zijn honderdste 

levensjaar. 

 



Verering & Cultuur 

In 1890 riep paus Leo XIII († 1903) hem uit tot kerkleraar. 

Hij is patroon van apothekers, iconenschilders en 

theologiestudenten. 
 

Beste mensen, de Iconen wijding, de Goddelijke Liturgie en het 

samen zijn na afloop van de viering, geeft toch aan dat u hart 

heeft voor de Sint Johannes van Damascus Gemeenschap. 

Wij willen u danken dat u met zovelen bent gekomen, om dit 

heugelijke feit, “45 jaar Gemeenschap” met ons te viering. 

Samen hebben we nog wat na-gevierd en gedachten met 

elkaar uitgewisseld. 

Helaas moesten wij het nafeest om 13.30 beëindigen i.v.m. een 

zang concert. 

Deze viering heeft onze kleine gemeenschap een hoop geld 

gekost, maar wij hadden het ervoor over, met een ode aan de 

oprichters van onze Gemeenschap. 

Wij hopen dat uw warme hart voor de Sint Johannes van 

Damascus u ook iets waart is. 

Daarom steun ons met een gift: 
 

Bank: NL32 RABO 0110551931 
t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus. 
 

HOE STAAT HET MET ONZE FINANCIËN? 

Wij vinden het heel vervelend dit te moeten aansnijden 

maar…………….Onze financiële situatie is echter niet 

rooskleurig. De inkomsten lopen sterk terug, mede door het 

steeds kleiner wordende aantal ondersteunende leden. Men 

staat er niet zo bij stil, maar de huur van de kapelruimte in 

de St. Catherine voor één viering met bijbehorende kosten is 

al gauw € 150,- Dan mogen we nog van geluk spreken, dat de 

celebranten het pro-deo doen, exclusief onkosten natuurlijk. 



Zoals u wellicht weet; maken wij sinds 8 mei, deel uit van de 

Eparchie (bisdom) in Parijs van de Oekraïense Grieks- 

katholieke Kerk, (welke in volledige Gemeenschap is met Rome) 

Wij moeten aan het bisdom in Parijs ook nog een afdracht 

gaan betalen.  Dan te bedenken dat al het werk, inclusief de 

vieringen voorbereiden, door vrijwilligers wordt gedaan. 

Denk wat onkosten betreft aan huur van de ruimte, 

drukwerk, blaadje voor de vieringen en het   INFORMATIE 

– bulletin, bloemen versiering, koffie, verzekering, reinigen 

van liturgische kleding, reparaties, bisdom bijdrage, kosten 

om onze website in de lucht te houden, enz., enz. 
 

Voorheen hadden wij nog sponsoren, buiten de kerkbalans om. 

Maar die zijn weggevallen door o.a. ouderdom of overlijden. 

Het aantal leden dat een bijdrage deed is aanmerkelijk 

geslonken. Van het bisdom in Parijs is niets te verwachten, 

zelfs geen priester, overigens kunnen wij die niet eens 

betalen. Want dan zijn we meer dan het dubbele kwijt voor 

één viering, van wat het nu kost. 
 

Willen we nog een voorbestaan hebben, zullen we flink in onze 

eigen buidel moeten tasten. Ook zullen de kaarsen duurder 

worden. 

Mogen wij van u, voor iedere naam op de intentieblaadjes  

€ 1,00 vragen? Je mag het zien als een offer dat je brengt. 

In de Latijnse kerken betaal je al € 15, 00 tot € 17.50 voor 

een intentie.  

Beste mensen stop eens wat in dat koffiepotje! 

Heel vervelend ook, en doet misschien pijn, maar als wij het 

hoofd boven water willen houden, “moeten wij dit wel doen”!  

Sorry dat wij als bestuur u financieel geen betere berichten 

kunnen melden, maar dat is op het ogenblijk de realiteit.  



Daarom doen wij ook een beroep op degenen die deze 

“INFORMATIE” ontvangen per post of email, hiervoor een 

bijdrage te doen van € 10,00 per jaar. 

Daarvoor krijgt 3 á 4 keer per jaar, alles over het wel en wee 

van onze gemeenschap Sint Johannes van Damascus. 

Geef de Sint Johannes van Damascus Gemeenschap de 

mogelijkheid, - om het feest van de Goddelijke Liturgie in de 

Byzantijnse ritus voort te kunnen blijven zetten. 

 

KERKBALANS. 

Het komende jaar wordt weer in alle kerken in Nederland in 

februari Kerkbalans gehouden. 

Ook wij ontkomen er niet aan, willen we de kosten kunnen 

blijven dragen om onze mooie vieringen te kunnen blijven 

voorzetten. 

Namens het bestuur vraag ik dan ook eenieder, uw bijdragen 

te storten op: 
 
Bank: NL32 RABO 0110551931  
t.n.v. Stichting Sint Johannes van Damascus, 
Kerkbalans 
 

LITURGIE BOEKJE TWEETALIG 

Wij hebben inmiddels een Liturgie boekje in het Nederlands 

en Oekraïens in de Johannes Chrysostomus Liturgie, zodat 

ook de Oekraïense gelovigen, de Viering in hun eigen taal 

kunnen volgen.  

 



OP NAAR HET NIEUWE JAAR 

Het oude jaar wordt weer luidruchtig uitgeluid, nou meer 

uitgeknald! We proberen weer een Nieuw Begin te maken met 

goede voornemens. Wij luiden het in, met ons te verheugen 

elkaar weer te zien en de Goddelijke Liturgie te mogen vieren, 

op 8 januari van  het nieuwe jaar, Samen Gemeenschap te zijn 

en lief en leed te mogen delen, Opdat wij kinderen Gods mogen 

worden.  

Wat zal ons het nieuwe jaar brengen? 

Zouden we een nieuwe pastor krijgen? Na toezegging leek het 

er op dat we in september j.l. in onze kapel een priester 

gewijd zou worden en wij ons konden verheugen op een eigen 

pastor. Echter de datum verstreek en we hebben nog steeds 

geen eigen vaste pastor. Ondanks regelmatig vragen  hierover 

is het nog steeds oorverdovend stil op het bisdom in Parijs. 

Hoe ziet de toekomst er uit. Vooralsnog hopen wij dat Vader 

Paul Brenninkmeijer ons nog kan uithelpen. Maar we kunnen 

niet eeuwig in onzekerheid blijven wachten en van Vader Paul 

het uiterste vergen.  



Toch is er ook hoop, met drie jonge mensen in ons midden, die 

zich volledig inzetten voor en met onze gemeenschap. Daar 

zijn we ontzettend blij mee. Bidden wij voor een gezonde en 

groeiende Johannes van Damascus Gemeenschap. 

In het nieuwe jaar gaan we weer samen op weg naar Pasen. 

Een van de hoogtepunten op weg is “De Openbaring des 

Heren” op 6 januari en de waterwijding, bovendien wordt er 

een Oekraïens babytje gedoopt. In februari “Opdracht van de 

Heer in de Tempel (Maria Lichtmis|), naast de gedachtenissen 

van de Heiligen In maart “Maria Boodschap”, en zo naar de 

“Voorvasten” en de “Veertigdagentijd”  De GROTE VASTEN. 

De Grote Vaste is bedoeld voor iedereen die de liturgische 

traditie van de kerk beter wil leren begrijpen en aan het leven 

van de kerk meer bewust wil deelnemen.    “Bekeert U”  

(Mt 4,17) Was het eerste woord wat Jezus zei, toen hij begon 

te prediken. Maar wat bedoelt Jezus Christus daar nou mee? 

In ons jachtige dagelijks leven, gunnen we ons geen tijd om 

ons erin te verdiepen. We nemen maar aan dat Vasten niet 

meer is dan bepaalde dingen niet eten, minder uitgaan, voor 

wie wil biechten en dan de absolutie krijgen en de Communie 

te ontvangen. En dan tevreden denken, dat alles goed en in 

orde is. Maar er moet toch een bepaalde reden zijn waarom 

de kerk een tijdperk van Zeven Weken als een speciale tijd 

voor Bezinning houdt en ons daartoe oproept. Het zo lang 

volhouden van een Geestelijke Inspanning.  

Dat is wat van ons gevraagd wordt! 

Heeft dat met mij te maken? Mijn geloof? Mijn leven?  

Mijn lid zijn van de Kerk?  Is het dan niet mijn plicht proberen 

te begrijpen wat de Kerk mij wil leren over de Vastentijd. 

Christen te zijn niet alleen in naam maar ook in mijn dagelijks 

leven.  

 



Kapel van de Johannes van 

Damascus-gemeenschap  

‘s-Hertogenbosch  

Bezoek onze website: 

www.byzantijnsekapel.nl     
 

EEN FINANCIELE BIJDRAGE IS ALTIJD WELKOM 
 

   
Indien onbestelbaar of niet meer wenst te ontvangen 

Retour aan: Johannes van Damascus Gemeenschap  

p.a.  Lijsterbeslaan 40     5248 BB Rosmalen 

of    Goorseweg 17         6595 AM  Ottersum 

 


