Russisch Orthodox klooster te Hemelum

de Heilige Alexander Nevski
Alexander Jaroslavic was de tweede zoon
van vorst Jaroslav en werd geboren in het
jaar 1220. Relatief kort voor zijn geboorte,
in 1204, was het centrum van de Oosterse
Kerk, Byzantium (het huidige Constantinopel)
veroverd, geplunderd en deels verwoest door
de christenen van de Vierde Kruistocht. In 1236
wordt de jonge Alexander vorst van Novgorod.
In 1240, Alexander was toen net 20 jaar, gaf
Paus Gregorgius IX opdracht aan de Zweden
om het Russische land binnen te vallen en het
volk te onderwerpen aan het Rooms-katholieke
geloof. Alexander trok ten strijde tegen deze
nieuwe kruistocht en versloeg het Zweedse
leger aan de oevers van de rivier Neva.
Vanaf dat moment kreeg Alexander de bijnaam
Nevski. Minder dan twee jaar na de smadelijke
nederlaag van de Zweden stuurde de Paus
opnieuw een leger naar het Russische rijk.
Ditmaal was het de Duitse Orde, die ten strijde
trok. Deze orde was na de Tempeliers een van
de belangrijkste en machtigste ridderorden
binnen het Roomse Rijk. De Duitse ridders

Traditie
In de middeleeuwen stond in Hemelum een klooster, dat in 1180
gesticht was door de Benedictijnen van het klooster van Sint Odulphus
in Stavoren. Dit middeleeuwse vrouwenklooster in Hemelum was
gewijd aan Nicolaas van Myra. Op de fundamenten van het oude
vrouwenklooster werd in 1668 de Nicolaaskerk gebouwd. Inmiddels
is het kerkgebouw, dat in 816 een wijziging onderging, aangewezen als
Rijksmonument en heeft de hervormde kerk (PKN Ned) het in gebruik.
Meer dan acht eeuwen is het Friese Hemelum dus al verbonden met de
H.Nicolaas van Myra.

hadden aanvankelijk succes. Ze veroverden de
stad Pskov, een centrum van handel, religie en
kunst. Alexander nam opnieuw de wapens op
en werd volgens een legende geholpen door
heiligen en engelen, onder wie de aartsengel
Michaël en de eerste Russische heiligen
Boris en Gelb. De beide legers troffen elkaar
op de ijsvlakte van het bevroren meer van
Peipus (Estland). De strijd zou zo bloedig
geweest zijn, dat het ijs leek te bewegen.
Alexander won opnieuw de strijd. De Duitse
Orde werd gedecimeerd.
In zijn latere leven zou Alexander een pact
sluiten met de Mongolen, waardoor de
Russisch-orthodoxe kerk kon voortbestaan en
de Russen voor totale onderwerping aan de
Mongolen behouden werden. Alexander stierf
in 1263 en werd in 1547 heilig verklaard.
Zijn feestdag is op 23 november en de
reliekenoverdracht naar het Alexander Nevskiklooster in Sint Petersburg wordt op
30 augustus herdacht.

Alexander Nevski kerk Rotterdam

Voortzetting van de traditie
In 1999 verkreeg de Russisch-orthodoxe Kerk in Noord-Nederland de
beschikking over het voormalige gereformeerde kerkgebouw in het
Friese dorpje. Het kerkje werd omgevormd tot een klooster dat, geheel
in de oude traditie, werd gewijd aan de heilige Nicolaas, bisschop van
Myra. Het klooster valt, evenals de orthodoxe kerk in Amersfoort, onder
het Bisdom Den Haag en Nederland van de Russisch-orthodoxe kerk.
Na de verbouwing van de voormalige gereformeerde kerk, die dateert
uit 1889, is het Russisch-orthodoxe karakter van het gebouw aan de
buitenzijde zichtbaar geworden door de op de voorgevel aangebrachte
koepel met het orthodoxe kruissymbool. Aan de binnenzijde bevinden
zich aan de voorzijde een hal met ontvangstruimten voor pelgrims
en andere gasten, in het midden is de kloosterkerk gesitueerd en aan
de achterzijde, in de voormalige consistorie, het verblijf van de beide
monniken, die in het klooster leven en werken.
De kloosterkerk
In de kerk is een ikonostase
aangebracht. Deze ikonenwand scheidt de plaats waar
de gelovigen samenkomen
van de altaarruimte. Deze
ruimte is, in de traditie van
de orthodoxe kerk, heilig en
niet voor leken toegankelijk.
De belangrijkste ikonen in
Hemelum zijn een unieke
Christus-ikoon met een
Friese tekst (Joh. 13:34) aan
de rechterzijde op de ikonenwand en links een ikoon van
de heilige moeder Gods van
Kazan. Midden in de kerk,

5

op de zgn. analoi ligt de ikoon van de kloosterpatroon, de heilige
Nicolaas. Deze ikonenlessenaar is overigens door Poolse orthodoxe
jongeren vervaardigd uit het hout van de voormalige preekstoel van de
vroegere gereformeerde kerk.
Achter de ikonenwand bevindt zich het Altaar, waaraan de Heilige
Liturgie en andere diensten worden gevierd. In het altaar rusten de
relieken van de monnik-martelaren van het H. Georgi van Chosebaklooster, die in de omgeving van Jericho in de 5de eeuw zijn omgebracht. Deze relieken zijn tijdens de kloosterwijding op 20 februari
2001 overgebracht. Ook is het klooster in het bezit van een reliek
van de Gezellen van de H. Bonifatius, die samen met hem in 754 bij
Dokkum werden vermoord. Bonifatius is, zoals bekend één van de
voorgangers van Odulphus bij het kerstenen der Friezen. Odulphus
ging op verzoek van bisschop Frederik naar het noorden. Opmerkelijk
is dat het klooster ook in het bezit is van een reliek van de H. Gregorius,
abt van Utrecht uit de 8e eeuw en één van de bekendste leerlingen van
Bonifatius.
Cees Sanders
Literatuur: www.kloosterhemelum.nl

NIEUWSBRIEF

Bij de voorkant:

De Alexander Nevski kerk, behorend tot het
bisdom Den Haag en Nederland van het
Patriarchaat van Moskou, is het eerste
traditionele Russisch-orthodoxe kerkgebouw
in Nederland.
Deze kerk koestert het bezit van de ikoon
van de Moeder Gods, de Snelverhorende.
Deze ikoon dankt haar reputatie aan de
laatste wereldoorlog. Priester Dionysos van
de kapel van de Heilige Maria Magdalena
te ‘s-Gravenhage was toen betrokken bij het
verzet en huisvestte onderduikers, onder wie
een joodse vrouw. Bij een inval van de Duitsers werd de vrouw niet ontdekt en de priester
schreef dit toe aan de werking van een wonderdadige ikoon van de Moeder Gods.
Hij deed de belofte om na de oorlog een kerk
te laten bouwen in Rotterdam en deze te
wijden aan het icoon van de Moeder Gods
van het Snelle Verhoor. De parochie werd
vervolgens in 1946 gesticht, vierde erediensten op verschillende locaties en groeide zodanig dat langzaam maar zeker de noodzaak
ontstond een echte kerk in Rotterdam te
bouwen. Men wilde niet alleen meer ruimte
maar ook een echt onmiskenbaar Russischorthodox gebouw, compleet met een goudbelegde koepel en het bijbehorende orthodox
kruis.

In 2002 verkreeg de parochie de toestemming
voor de bouw. Op 13 november werd de eerste
steen van de kerk gezegend. De kerk kon op
20 juni 2004 worden ingewijd door Metropoliet Kiril van Smolensk en Kaliningrad, in
concelebratie met aartsbisschop Simon van
Brussel en België en bisschop Athenagoras
van Sinope. Op 21 juni 2004 stond daarover
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Contactorgaan van de Vereniging ‘Vrienden van het Ikonenmuseum Kampen’
Russische ikoon, 19e eeuw;
Ikonenmuseum Kampen
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De Nieuwsbrief is het contactorgaan van de
Vereniging ‘Vrienden van het Ikonenmuseum’ te
Kampen en verschijnt minimaal tweemaal per
jaar. Leden, donateurs en sponsors ontvangen de
Nieuwsbrief gratis en hebben gratis toegang tot
het Ikonenmuseum.
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Aan deze editie van de nieuwsbrief werkten
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of p/a Ikonenmuseum Nieuwsbrief,
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Lidmaatschap van de Vereniging
Opgave lidmaatschap via bovengenoemde correspondentieadressen en via de website www.
ikonenmuseumkampen.nl . Telefoonnummers:
0318221384 en 0383858483. Enkel lidmaatschap
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minimaal 40,00 euro per kalenderjaar.
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een artikel in Trouw. Opgemerkt wordt dat
“de Snelverhorende” niet altijd van de
prompte bediening is. De wijding van de kerk
was er een van het trage verhoor, gelet op
onder meer de jarenlang slepende procedure
volgens de journalist van Trouw. Een typisch
protestante opmerking lijkt me.
Anderhalve eeuw nadat Anna Paulona, tsarendochter en vrouw van koning Willem II in Den
Haag haar orthodox kapelletje kreeg, kwam
op een mooie Rotterdamse locatie de kerk
toegewijd aan Alexander Nevski, grootvorst
van Novgorod, nationale held, bedwinger
van Zweden, Duitsers en Mongolen. Hij geldt
als redder van het orthodoxe geloof en is
patroonheilige van Sint Petersburg.
Cees Sanders
Literatuur: Wikipedia en Trouw van 21-06-2004

Openingstijden van het Ikonenmuseum
Dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00 – 17.00
uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 – 17.00 uur. Groepsbezoek en rondleidingen
op afspraak. Telefoon 038-3858483.

Adres van het Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen.
Telefoon: 038-3858483.
E-mail: info@alexanderstichting.nl .
Website: www.ikonenmuseumkampen.nl

@Ikonenmuseum
ikonenmuseum Kampen
Ontwerp en drukwerkbegeleiding
Studio-88 • Buien Nieuwstraat 132 • Kampen
www.studio-88.nl

De heilige Alexander Nevski

CORNELIUS DE HONDERDMAN, EEN VERGETEN HEILIGE
In 2009 verscheen de tweede, geheel herziene druk van ‘Heilig Amersfoort’. De auteur, Ludo Jongen, was,
bij het inleveren van de kopij, er van overtuigd dat eindelijk alle heiligen, waarnaar in Amersfoort een
kapel, kerk, school of straat is vernoemd, in de nieuwe uitgave waren opgenomen. Nog in datzelfde jaar
bleek dat een voorbarige gedachte te zijn. Bladerend in het huis-aan-huisblad ‘De stad Amersfoort’ zag hij
een berichtje in de rubriek ‘Kerkdiensten’ over een orthodoxe parochie, wier kerk is toegewijd aan de hem
totaal onbekende Cornelius de honderdman.
Deze Orthodoxe Parochie
Amersfoort, Kerk van de
Heilige Cornelius de honderdman is gesticht in 1981.
Sinds de oprichting heeft
de parochie een zwervend
bestaan geleid. Zij is in totaal
12 keer verhuisd.
Sinds 2014 worden de vieringen gehouden in de SintHenricuskerk, aangekocht
nadat de rooms-katholieke
parochie van Amersfoort
deze kerk verlaten had.
De parochie telt ruim 30
etnische groepen, afkomstig
uit (post-)communistische
landen en gebieden waar ze
vluchtten voor islamitisch
fundamentalisme.
Cornelius in de Bijbelse context.
In de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 10 komen we Cornelius
tegen. Hij is centurio (of honderdman) van het Italiaanse cohort in
Caesarea. Van hem wordt verteld dat hij vroom was, dagelijks bad en
aalmoezen schonk aan de armen. Op zekere dag verschijnt er een
engel, die hem zegt Simon,
bijgenaamd Petrus, bij hem
thuis uit te nodigen. Cornelius
zendt onmiddelijk 2 boden
en een krijgsman naar Joppe
waar Petrus op dat moment
verblijft. De volgende dag, als
de boden op weg zijn, bevindt
hij zich op het dak van het huis
van zijn gastheer om te bidden,
krijgt honger en terwijl zijn
eten bereidt wordt, krijgt hij
een visioen, Hij ziet een groot
laken, dat aan de vier hoeken
wordt neergelaten. Alle dieren
en vogels der aarde zijn daarin
samengebracht. Een stem
beveelt Petrus te slachten en te
eten. Maar Petrus weigert
onreine dieren te eten.
Opnieuw spreekt de stem:
“Wat God rein heeft verklaard,
zul jij niet als verwerpelijk
beschouwen”. Nadat de stem
driemaal heeft gesproken wordt
het kleed weer opgenomen in
de hemel. Terwijl Petrus zich
afvraagt wat dat allemaal te
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Waarover wil je dat ik schrijf

De Orthodoxe parochie
Cornelius de honderdman wordt gezien als de eerste heiden, die werd
gedoopt. Zijn feestdag valt op 13 september, althans in de orthodoxe
kerken.
De Amersfoortse parochie noemt zich: “De oorspronkelijke kerk in deze
tijd”. Zij valt onder het Bisdom Den Haag en Nederland, een bisdom
van de Russisch-orthodoxe Kerk, ressorterend onder het patriarchaat
van Moskou. Het bisdom bestaat in totaal uit zeven parochies; twee
kloosters zijn in dit bisdom gevestigd.

Een dag in januari. Grijs. Het was opgehouden met sneeuwen, al was
het geen zware sneeuwval toch zag de wereld er anders uit. In de verte
liep een wandelaar, ik volgde op afstand en liet de gedachten de vrije
loop. De deadline voor mijn column kwam in zicht en op de cadans van
mijn stap hoorde ik opeens: ‘Waarover wil je dat ik schrijf.’ Het was een
dichtregel, ooit moest ik het gedicht gezegd hebben in een programma
voor de regionale omroep. Was het van Hoornik, Achterberg, Ida
Gerhardt? In een helder weten kwam opeens het antwoord: ‘Nijhoff,
het was van Martinus Nijhoff.’ Als vanzelf kwam zijn levensloop boven.

Cees Sanders

betekenen heeft, arriveren de boden van Cornelius aan de
poort van het huis waar Petrus verblijft. Op dat moment
zegt de Geest tot hem:
“Drie mannen zoeken u, ga met ze mee en twijfel niet. Ik heb ze gezonden”. De volgende dag vertrekken ze naar Caesarea, waar Cornelius
hen verwacht samen met zijn familie en vrienden. Bij het binnentreden
van het huis, valt Cornelius op de knieën om Petrus te aanbidden. Maar
Petrus richt hem op en zegt: “Ik ben ook zelf een mens”.
Eenmaal binnen ziet Petrus dat velen daar samen gekomen zijn en
hij zegt tegen hen: “Jullie weten natuurlijk dat het een Joodse man
verboden is met niet-joden om te gaan en dat hij dus dit huis niet mag
betreden. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens
als onrein of verwerpelijk mag beschouwen.
Ik ben dan ook zonder tegenspreken gekomen naar de plaats waar ik
ontboden ben”. Vervolgens spreekt hij over Jezus van Nazareth. Petrus
benadrukt dat hij getuige was bij de wonderen die geschiedden,
de kruisiging, de opstanding en de opdracht van Jezus om alle volken
te openbaren dat door Hem allen, die in Hem geloven, vergeving van
zonden zullen ontvangen.
Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige geest op de aanwezigen.
Sommigen in het gezelschap dat met Petrus was meegekomen,
verbaasden zich over het feit dat de Heilige Geest ook over heidenen
werd uitgestort. Petrus echter had de boodschap goed begrepen en hij
beval dat zij gedoopt zouden worden.

Literatuur:
Ludo Jongen: De vergeten heilige, 2010. Historisch Amersfoort
Bijbel, Statenvertaling.
www.orthodoxekerk.nl
www.orthodox-amersfoort.nl
www.heiligen.net

Niet Bijbelse bronnen
Latere bronnen melden dat hij
na afloop van zijn militaire contract weer in contact komt met
Petrus en zijn assistent wordt
in Antiochië. Petrus wijdt hem
zelfs tot bisschop van Caesarea.
Daar wordt Cornelius op de proef
gesteld als gouverneur Demitrius
van hem eist dat hij offers brengt
in een heidense tempel. Tot
ontzetting van alle Christenen
lijkt hij hieraan gehoor te geven.
In de tempel knielt hij en vraagt
Jezus om via een teken Demitrius en alle heidenen in de stad tot
inkeer te brengen. Hij verlaat de
tempel en onmiddellijk stort het
gebouw achter hem in. Dan blijkt
ook dat de zoon van Dimitrius in
de tempel was en bedolven ligt
onder het puin.
Cornelius zegt Demitrius te vertrouwen op God en Dimitrius doet dat.
Dan hoort hij een kinderstem van onder de tempelresten. Zijn zoon
leeft en wordt gered. Door dit wonder gaan alle inwoners van Caesarea
over tot het Christendom. Spoedig daarna overlijdt Cornelius en al gauw
wordt zijn graf druk bezocht door pelgrims.

sportprestaties, het weer dat beter zou kunnen en andere ellende. Ook
sociale media lijken bij uitstek geschikt voor negatieve berichten. Het is

Nijhoff werd als oudste van vijf kinderen in 1894 in Den Haag geboren.
Zijn vader had een uitgeverij, zijn moeder was schrijfster en zeer
religieus. Na het gymnasium en de studie rechten mocht hij zich in 1915
Dr. Martinus Nijhoff noemen. Een jaar later trouwde hij met Antoinette
Wind, datzelfde jaar werd hun zoon Wouter Stefaan geboren. Het
huwelijk was één grote vergissing en Nijhoff zou de problematiek 34
jaar meedragen. In 1950 ging het paar uit elkaar, Nijhoff hertrouwde met
de actrice Georgette Hagedoorn.

Expositie ‘Goed Nieuws!’

Thuisgekomen vond ik het gedicht in een map met radioprogramma’s
en opnieuw overviel me ontroering. Nijhoff herschreef het gedicht in
een milde vorm. Ik zag ze staan, twee mensen, die niet met elkaar en
niet zonder elkaar konden leven. De dagenlange wederzijdse boosheid
leek geluwd, terwijl ze bezig was met de koffie, waagde hij het erop en
stelde plots de schijnbaar gewone vraag ‘Waarover wil je dat ik schrijf’.
Die staat voor: ‘Laten we het weer goed maken.’ Dan zegt ze slechts

Op zaterdag 8 oktober 2016 heeft om 15.00 uur in het atrium van
het Ikonenmuseum de opening plaatsgevonden van de tentoonstelling
“Goed Nieuws!” Deze expositie is lichtvoetig; ze bestaat uit ikonen,
waarin een positief bericht, een hoopvolle boodschap of een andere
bemoedigende gebeurtenis centraal staat. Mensen zijn door de
eeuwen heen op zoek naar goed nieuws, naar lichtpuntjes in het
duister. Op een speelse manier wordt de thematiek van de geëxposeerde ikonen gerelateerd aan het hier en nu van onze maatschappij.

drie woorden: ‘Een nieuw bruiloftslied’. Ze vormen een schitterend ‘ja’.

Op 26 januari 1953 overleed Nijhoff plotseling aan een hartziekte.
Hij werd begraven op het Haagse Westeinde.
Dichters eren overleden dichters veelal met een gedicht.
Achterberg dichtte over de begrafenis:

Twijfelend bij een halte in de stad,
Vroeg ik de aanspreker de kortste weg.
Ik moet er ook naar toe, heeft hij gezegd.
De tuinman en de dood, heb ik gedacht.

Guillaume van der Graft zocht het met prachtige
woorden in het werk van de dichter:

Eenvoud voltooide hem steeds meer. De taal
begreep steeds beter wat hij zeggen wilde.
Gebeurtenissen die hij navertelde
verplaatsten zich hoorbaar in zijn verhaal.

Poëzie van Nijhoff, toegankelijk en tijdloos schoon in woorden.
Ik keek naar buiten. Opnieuw was het gaan sneeuwen…
Aly Brug
www.overbrugd.blogspot.com

Impasse
Wij stonden in de keuken, zij en ik.
Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.
Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag
wachtte ik het onbewaakte ogenblik.

Dagelijks worden we overspoeld door nieuws, dat aandacht besteed
aan geweld, hufterigheid, het lot van vluchtelingen, tegenvallende

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf,
en de kans hebbend die ik hebben wou
dat zij onvoorbereid antwoorden zou,
vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf.

dus hoog tijd voor een positieve tegenhanger. Een tentoonstelling van
ikonen, waar het positieve goede nieuws centraal staat. Lichtpuntjes en
bemoedigende gebeurtenissen, daar gaat het om vanaf 8 oktober.
Al die positiviteit krijgt zijn hoogtepunt rond het einde van het jaar.
Vroeger werd dan de zonnewende gevierd, het positieve omslagpunt.

Juist vangt de fluitketel te fluiten aan.
Weer is dit leven vreemd als in een trein
te ontwaken en in een ander land te zijn.

Vanaf dat moment worden de dagen langer en is het langer licht. Niet
voor niets is dit oude feest gekerstend en vieren wij aan het einde van
het jaar de geboorte van Christus. Bijzonder in de tentoonstelling is een
reusachtige kerstikoon, de grootste van West-Europa, die voor het eerst

En zij antwoordt, terwijl zij langzaam-aan
het drup’lend water op de koffie giet
en de damp geur wordt: een nieuw bruiloftslied.

in Nederland te zien is.
We hopen dat bezoekers van de tentoonstelling gestimuleerd worden op
zoek te gaan naar de lichtpuntjes en uiteindelijk met een positief gevoel

Ledenadministratie
We hebben tijdens de jaarvergadering van maart 2016
afscheid genomen van Tineke Bouma als bestuurslid
van de vereniging.
Zij beheerde onder meer de ledenadministratie.
Inmiddels is deze taak overgenomen door Harmien
Hooiveld. Het bestuur van de Vereniging heeft haar
gevraagd dit belangrijke werk te gaan doen.
Harmien is zo’n 42 jaar werkzaam geweest in het
onderwijs. Sinds 2015 geniet ze van haar pensioen.
In het kader van een educatief programma heeft ze
een jaar of vijf geleden leerlingen van de Koningin
Emmaschool in Kampen, in de Stille Week, groepsgewijs in contact gebracht met ikonen.
Deze inspirerende bezoekjes aan het museum waren
voor haar aanleiding lid te worden van de vereniging
‘Vrienden van het Ikonenmuseum’.
We hebben nog steeds behoefte aan mail-adressen
van onze leden. Mocht u van mening zijn dat uw mailadres niet bekend is bij ons of als het recent gewijzigd
is, wilt u uw mail-adres dan aan ons doorgeven?
Graag naar: hr.hooiveld@ziggo.nl

het Ikonenmuseum weer verlaten.
Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2 te Kampen.
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