In dit laatste kerkbericht iets over
de paastijd
Eerst een samenvatting van
enkele artikeltjes van vader
Antonie uit 1979.

Door het jaar heen gebruiken we als zangboek de Octoich het 8 tonen
boek. De muziek bij ons kent twee toonladders de majeur en de
mineur do en la-ladder) De eerste klinkt open de tweede meer
ingekeerd.
Als men in de kerk zou besluiten om de ene zondag de Do ladder te
gebruiken, de andere zondag de la dan zou dat muzikaal misschien
een interessant effect hebben. De oude Griekse muziek kende niet
slechts twee maar zelfs wel 8 verschillende toonladders en in de
Byzantijnse kerk was besloten iedere zondag alleen de gezangen van
1 toonladder te zingen en zo een reeks van acht zondagen te maken.
Let wel: Het gaat hier alleen over de veranderlijke gezangen die per
zondag dan ook helemaal verschillend waren, zowel qua tekst alsook
melodie. Dit 8 tonen boek werd gebruikt van Pinksteren tot de grote
vasten. De slavische volken hebben het hele boek vertaald
overgenomen, mogelijk hebben ze in het begin ook de Griekse
melodieën aangehouden. Nu zijn er bijvoorbeeld voor de prokimen
nog 8 verschillende melodieën maar of daar nog iets terug te vinden is
van de oude Griekse toonsoorten weten we niet.
In de vasten- en de paastijd wordt niet de Octoich gebruikt maar het
triodion: het vasten triodion (postnoj) en het paas (tswetnaja
kleurrijke). Triodion letterlijk voor 3 oden, namelijk voor de Metten met
3 oden we weten dat in de oudste tijd maar 3 oden werden gezongen.
De Canon met 8 oden zoals wij die nu kennen was alleen voor de
allergrootste feesten. Iedere dag werd ode 8 gezongen over de

jongens in de vuuroven en ode 9 van de moeder Gods, aangevuld
met een derde ode.
Dat ging zo: zaterdag 1, 8 en 9, zondag 2, 8 en 9, maandag 3, 8 en 9
enzovoort. Dit gebruik is voor de meeste dagen van de vasten
behouden.
Nu over het paas triod (slavisch) bij de Grieken heet het overigens
pentacostarion. Konstantin Nikolski (oestav Bogosloezjenija SintPetersburg 1900) wijst erop dat de dagen van de week na pasen, de
stralende week genoemd, elk hun eigen Toon hebben in dezelfde
volgorde als in de octoich. Na afloop van de paasweek volgen de
zondagen na Pasen; deze doorlopen de reeksen van op hun beurt
ook weer 8 tonen tot en met Allerheiligen. Als wij op de zondag van de
derde Toon uit de Octoich de tropaar zingen: “Laat juichen de
hemelen” worden wij telkens terugverwezen naar die vierde zondag
van Pasen. Nikolski trekt denkbeeldige cirkels rond de opstanding van
de Heer, een kleine omvat de dagen van de paasweek, dan een
grotere namelijk de 8 zondagen onmiddellijk volgend op Pasen en die
levert weer de aanknopingspunten voor de grootste door het hele jaar.
Zo wordt via het boek van de 8 tonen het hele jaar als het ware één
paasjaar.
Dank aan allen die het steeds weer mogelijk gemaakt hebben zo'n
paasjaar te vieren, koorleden, gelovigen. acolieten en geestelijkheid.
Hier volgt de tekst van de vierde Ode van De Paas Canon
Na Bozjestwjeenjeej strazje: “moge bij deze goddelijke Wake de van
God bevlogen Awwakoem naast ons staan en wijzen de Engel van
licht die klaar verkondigt: Heden is het de verlossing van de wereld
want Christus is opgestaan. Hij is almachtig.”
Wie was nu eigenlijk deze Awwakoem of Habakuk? Habakuk was één
van de kleine profeten in de tijd van de ballingschap. Wanneer hij
geboren en gestorven is weten wij niet precies. Hij heeft een
tweegesprek met God waarbij hij Hem vraagt waarom er al die ellende
is en Hij deze Chaldeeërs over zijn volk afroept en hij vraagt om
mildheid.
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Hij gaat op wacht staan om van God te vernemen. In het derde
hoofdstuk heft hij een loflied op de komst van de Heer aan waarbij
deze in een strijdwagen over de aarde gaat.
De heilige Gods (messias) komt uit het zuiden van de beschaduwde
Paran berg. Al vroeg werd deze zang voor prediking Christologisch
geduid. De Berg is dan de van de Heilige Geest beschaduwde
moeder Gods en de opgestane Christus triomfeert. Van zijn handen
komen lichtstralen, zon en maan trekken zich terug. De naam van de
profeet is Habakuk. Dit betekent omarming ook wel slingerplant echter
de Septuagint geeft in het Grieks de transcriptie Awwakum dat dan
weer vader van de opstanding zou betekenen De profeet heeft een
feestdag op 2 december. De kondak van dit feest is als volgt: ”Aan
heel de wereld hebt gij verkondigd dat uit het zuiden God zou komen
uit de Maagd. Op de goddelijke wacht hebt gij geprofeteerd hoe de
licht stralende engel Christus’ opstanding zou openbaren. Daarom
roepen wij vol blijdschap verheug u Habakuk die het stralend sieraad
der profeten zijt.”
Uit het bestuur
Op 16 december jongstleden hebben wij met een groot aantal van u
van gedachten gewisseld naar aanleiding van het principebesluit van
ons bestuur van de Gemeenschap van de Gedaanteverandering van
de Heer op te heffen. Velen van u hebben toen aan de discussie een
bijdrage geleverd, sommigen door het uitspreken van hun
teleurstelling, anderen door het bestuur bij te vallen en weer anderen
door andere voorstellen en ideeën op te brengen. Naar aanleiding van
die gedachtewisseling heeft het bestuur in januari vergaderd, in het
bijzijn van enkele leden van de Gemeenschap die zich op 16
december hebben gemeld. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het
volgende besluit:
 De laatste viering van de Goddelijke Liturgie aan de
Eisenhowerlaan zal plaatsvinden op zondag 22 april 2018;
 De huur van het pand wordt opgezegd per 1 augustus 2018;
 De Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer
wordt vooralsnog niet opgeheven.
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De eerste twee punten zijn onontkoombaar. We hebben niet meer de
mensen en op termijn ook niet de middelen om door te gaan zoals we
graag zouden willen. Met het derde punt wijken we af van het
oorspronkelijke besluit en komen we tegemoet aan de nog altijd
levende behoefte aan Byzantijnse vieringen van de Goddelijke
Liturgie in Den Haag. Of en hoe daaraan eventueel invulling gegeven
zal worden is nu nog niet duidelijk, maar er wordt naar mogelijkheden
gezocht.
Het bestuur bedankt nogmaals al die mensen die zich gedurende al
die jaren hebben ingespannen voor onze Gemeenschap. Het is
onvoorstelbaar hoeveel tijd, moeite, hard werk en liefde een groot
aantal mensen hierin gestoken hebben. We zijn dan ook blij dat we
met dit aangepaste besluit misschien niet definitief afscheid van de
Goddelijke Liturgie nemen. Van verdere ontwikkelingen houden wij u
op de hoogte.

Mededelingen
Zoals u in bovenstaand bericht kunt lezen sluit de kerk per 22 april
2018.
Binnen onze Gemeenschap zijn er stemmen opgegaan om in geval
van overlijden van leden van onze Gemeenschap tijdens de uitvaart
de litia of misschien zelfs de otpjewanije te verzorgen.
Wilt u dan één van de volgende mensen benaderen:
 Hans en/of Els Catto, telefoonnummer 0416 351929
 Joop van Egmond, telefoonnummer 070 3292066
Het is raadzaam om deze telefoonnummers bij de hand te houden
zodat u ze bij de hand hebt indien nodig.
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Pasen 2018
Ook dit jaar is er na de paasmetten en liturgie weer een paasontbijt.
Omdat wij verwachten dat er meer mensen dan normaal aan het
ontbijt willen deelnemen is het verstandig om u hiervoor op te geven,
waarbij geldt, wie het eerst zich meldt heeft zeker een plekje.
U kunt dit doen door te bellen naar Marja Olffers 070-3861246 of per
mail (dit heeft de voorkeur) m.m.olffers@casema.nl
Na het nuttigen van het ontbijt is elke hulp bij het opruimen welkom.

Sluiting kerk
Wij vieren 22 april de Zondag van de Lamme. Na de liturgieviering is
er een Litia voor alle overledenen van onze Gemeenschap. Hierna
volgt onttrekking van het altaar, en daarmee ook de kerk aan de
eredienst.
Wij hopen dat u daarna nog met ons een kopje koffie of thee drinkt
met aansluitend nog een hapje en drankje.
In verband met de te verwachte opkomst willen wij u vragen u ook
voor deze dag aan te melden, dit kan weer door Marja Olffers te
bellen of te mailen. 070 3861246 of m.m.olffers@casema.nl

Belangrijke feesten
25 mrt
30 mrt
1 april

Wilgenzondag/Maria
Boodschap
Goede Vrijdag
Pasen

25 april

Midden Pinksteren

10 mei
20 mei

Hemelvaart
Pinksteren
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Van de penningmeester
De kascommissie, bestaande uit Wilhelmine van Boxtel en Willy Rajic,
heeft de boeken over 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden. In de
eerst komende bestuursvergadering zal aan de penningmeester en
het bestuur decharge worden verleend, waarmee dan het boekjaar
2017 kan worden afgesloten.
We gedenken de overledenen
16-04-94
05-05-86
11-05-15
12-05-78
12-05-87

Karol Goossen
Egbert Sevink
Frits Aarts
Nikolai Bessalov
Petronella
Olffers-vSas

13-05-10
21-05-95
21-05-98
23-05-80

Leen van Leeuwen
Natasja Gudrowa
Han Kruse
Anastasia Kerling-Gummert

Diensten in de komende periode
za 17 mrt

10.00 uur

Goddelijke Liturgie/
Akathistzaterdag (v. Dolf)

zo 25 mrt

10.00 uur

Goddelijke Liturgie Wilgenzondag/Maria
Boodschap (v. Paul)

vr 30 mrt
za 31 mrt
za 31 mrt

14.30 uur
08.00 uur
19.00 uur

za 14 april
zo 22 april

10.00 uur
10.00 uur

Vespers en Graflegging (v. Paul)
Vespers en Basiliusliturgie (v. Paul)
Paasmetten en Goddelijke Liturgie (v.
Paul)
Goddelijke Liturgie (v. Dolf)
Goddelijke Liturgie (v. Paul)
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Wet AVG
Er komt een nieuwe wet op de privacy die iedere organisatie verplicht
toestemming te krijgen van de door hen aan te schrijven personen. De
gegevens die bij ons bekend zijn, zijn:
naam, adres en telefoonnummer en eventueel een emailadres.
Tenzij u ons laat weten dat u niet in onze bestanden wil voorkomen,
gaan wij ervan uit dat u toestemming verleent.
De gegevens worden nooit door gegeven aan derden en dat zal ook ik
de toekomst niet gebeuren.
Mocht er in de toekomst een doorstart worden gemaakt dan zult u
door de nieuwe organisatie worden benaderd voor toestemming om
uw gegevens te gebruiken.
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Emeritaat en afscheid vader Harrij
Vader Harrij Sterenberg is per 13 december 2017 met emeritaat
gegaan. Het bestuur van de Landelijke Instelling Pokrof heeft hem
aangeboden een dag te organiseren waarop iedereen die daartoe in
de gelegenheid is, de kans krijgt hem te zien, te horen, de hand te
drukken en te danken voor zijn inzet. De dag bestaat uit een
feestelijke viering van de Goddelijke Liturgie uit dankbaarheid en een
gezamenlijke lunch in een restaurant in de omgeving van de kerk. De
viering van de Goddelijke Liturgie vindt plaats in de kerk waar Vader
Harrij priester gewijd is: de St. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 te
Breda op zaterdag 7 april 2018 om 11.00 uur, de zaterdag in de week
na Pasen. Na afloop van de Goddelijke Liturgie gebruiken we de
lunch – u aangeboden door Pokrof –in Hotel -Restaurant Princeville,
Princenhagelaan 5 te Breda Wij nodigen u van harte uit deze dag mee
te komen vieren. In verband met de organisatie is het nodig dat u zich
opgeeft wanneer u aan deze dag wilt deelnemen.
Alle noodzakelijke gegevens vindt u in twee te downloaden stukken
op de Pokrofsite: – uitnodiging met antwoordstrook – reisinformatie
inclusief plattegrond binnenstad Breda
Mocht u iemand kennen die eveneens aan deze dag zou willen
deelnemen, brengt u die persoon a.u.b. van deze boodschap op de
hoogte.

Pokrofsite
Dit is het laatste kerkbericht dat u van de Gemeenschap van de
Gedaanteverandering ontvangt. Als u in de toekomst op de hoogte
wilt blijven van het reilen en zeilen van de Landelijke instelling Pokrof
dan is hun website te bereiken via www.pokrof.nl.
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Het kerkbericht is ook te lezen op onze internetsite
rkbyzantijnsekerk.nl of gemeenschapvandegedaanteverandering.nl
Kerkbericht 2018.1. Dit is waarschijnlijk het laatste kerkbericht dat u
ontvangt.
Adres kerk:

Eisenhowerlaan 120, 2517 KM Den Haag
06 57 62 90 85 (alleen vóór, tijdens of na de
diensten)
Secretariaat:
Joop van Egmond, tel. 070 329 20 66,
Volendamlaan 22, 2547 CH Den Haag,
joop.van.egmond@casema.nl
Gastvrouw:
Els Catto-Elderkamp,
Elderkamp, tel. 0416 35 19 29
Bankrek.nr.Iban:
NL13 INGB 0007 8221 57 t.n.v Gemeenschap
van de Gedaanteverandering van de Heer,
Den Haag
Legaten en notariële schenkingen t.a.v. Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer te Den Haag.
Website: rkbyzantijnsekerk.nl of
gemeenschapvandegedaanteverandering.nl
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Afzender:
Gemeenschap van de
Gedaanteverandering
van de Heer
Katholieke kerk van
Slavisch Byzantijnse ritus
Postadres: Volendamlaan
22
2547 CH Den Haag
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