KERKBERICHTEN WLADIMIRSKAJA
NUMMER 03 - mei t/m juli 2021

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Kerkgebouw: H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht
Wij beginnen weer met Byzantijnse vieringen.
Weliswaar zal de derde zondag van de maand, 16 mei, in de Johannes en Bernarduskerk nog een
gewoon katholieke viering zijn, wel met celebrant vader Paul Brenninkmeijer, Maar vanaf dan
vervolgen wij onze Byzantijnse vieringen op de gebruikelijke tijden. De beperkingen die de
coronapandemie ons oplegt blijven vooralsnog gelden. Dit betekent onder andere: maximaal 30
bezoekers, dragen van een mondkapje, onderling afstand van 1,5 meter bewaren. Wie wil
komen moet zich van te voren melden bij het secretariaat via mail
wladimirskajautrecht@gmail.com of telefonisch: 06-50431561.
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag, Viering van Pinksteren.
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé
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Op de icoon van dit feest zien we de apostelen tegenover elkaar in twee rijen op een u-vormige
bank zitten. Vanuit een halve cirkel die de goddelijke werkelijkheid aanduidt dalen stralen neer
over hun hoofden, met kleine vlammen, die de nederdaling van de Heilige Geest aanduiden.
Onder de icoon is een zwart gat, daarin zien we een gekroonde figuur, die Kosmos wordt
genoemd. Dat is de wereld, die in feite leeft in de duisternis van de uitzichtloosheid. Deze
kosmos figuur draagt een doek in de handen en daarom zien we twaalf schriftrollen. De wereld
is wel ontvankelijk voor de blijde boodschap van hoop die door de apostelen wordt verspreid.
Herkennen wij ons in deze boodschappers? Mogen ook wij getuigen zijn van dit blijde
hoopgevende verhaal in de zo onzekere wereld van vandaag.
Zondag 20 juni: 4e zondag na Pinksteren.
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé
Feest van de Moeder Gods van Wladimir, patrones van onze Utrechtse byzantijnse
gemeenschap. Na afloop van de liturgie worden moleben, een korte gebedsdienst, gezongen bij
de icoon van de Moeder Gods van Wladimir. In het evangelie wordt verteld over de genezing
van de knecht van een Romeinse Centurio en Jezus is verbaasd over de kracht van het geloof
van deze niet-jood. God werkt ongemerkt overal in deze wereld en soms brengen mensen van
wie wij het niet verwachten een bijzonder geloof en vertrouwen op.
Tot Pinksteren wekelijks overweging op de website.
Vader Paul schreef in deze coronatijd voor elke zondag een overweging die u kunt vinden in
onze website: www.byzantijnsekapelutrecht.nl onder het kopje overwegingen. Het is een
bezinning bij de evangelietekst volgens de byzantijnse ritus voor de betreffende zondag. Deze
wekelijks overdenkingen stoppen, zodra wij onze Byzantijnse vieringen hervat hebben.
Vanaf Pinksteren zullen de (maandelijkse) preken die vader Paul tijdens de vieringen houdt, wel
op de website worden gezet.
Hans Webbers overleden,
Op 2 april overleed Hans Welbers in de leeftijd van 77 jaar na een ziekte die hem een jaar
geleden trof. Op vrijdag 9 april heeft voor hem de uitvaart plaats gehad in de protestantse kerk
op Marken, de woonplaats van hem en zijn vrouw Aagje. Vader Paul mocht daarbij Ds. Klink
assisteren met ook enkele Byzantijnse elementen. Hans, in zijn rolstoel, en Aagje waren zeer
geziene bezoekers van onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap. Van jongs af aan vertrouwd
met de Byzantijnse liturgie zong hij op zuivere toon de gezangen mee. We zullen hem missen!
Wij wensen Aagje veel sterkte bij dit verlies.
Onderling contact blijft belangrijk
Nog lang niet al onze leden kunnen of mogen niet naar onze vieringen komen vanwege de
coronacrisis. Daarom blijft het belangrijk ook aan hen te blijven denken en zo mogelijk contact
met hen te onderhouden via mail of telefoon.
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Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 06-50431561 – email: dorinesweere@gmail.com
Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen: www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen
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