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PAROCHIEBERICHTEN 
November 2022 

 

Orthodoxe Parochie van de HH. Myrondraagsters 
De Parochieberichten verschijnt maandelijks in digitale vorm. Voor de toezending per 
email kunt u zich opgeven via parochieberichtenbreda@hotmail.com. De 

parochieberichten zijn gratis, maar een kleine jaarlijkse gift voor de tegemoetkoming 
in de kosten (ca. 2,50 per jaar per abonnee) is van harte welkom. 
 

 

Liturgische agenda 
DIENSTEN November: 

Zondag 30 oktober: 
20e zondag na Pinksteren: De Jongeling 

van Naïn 
10.10 uur: Urengebed 
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 
 

(Naast onze kapel is ook de jaarlijkse 
herdenking van de Poolse soldaten  

vanaf 10.45 uur) 
 
Zondag 6 november: 

21e zondag na Pinksteren: de Zaaier 
10.10 uur: Urengebed 
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

 
Zondag 13 november: 
22e zondag na Pinksteren: 

Lazaros en de Rijke 
10.10 uur: Urengebed 
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

 
Maandag 14 November: 
13.00 uur: Panichida Vader Johan 

Aan zijn graf in Wâlterswâld, 
Tsjerkeloane (Friesland) 

Dinsdag 15 November: 
Start Kerstvasten 

(Geen Dienst) 
 
Zondag 20 november: 

Viering HOOGFEEST TEMPELGANG 
MOEDER GODS 
10.10 uur: Urengebed 

10.30 uur: Goddelijke Liturgie 
 
Maandag 21 november: 

HOOGFEEST TEMPELGANG MOEDER 
GODS 
(Geen Dienst) 

 
Zondag 27 november: 
24e zondag na Pinksteren: 

Dochtertje van Jaïrus 
10.10 uur: Urengebed 
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 
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Kleurplaat 

 
 
 

 
 
 

TEMPELGANG MOEDER GODS 
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OVERWEGING BIJ DE KLEURPLAAT 

Op 21 november vieren we het Hoogfeest van de Tempelgang van de Moeder Gods. 
Het is goed om in de Kerstvasten – of de Advent, zoals het ook wordt genoemd – stil 
te staan bij de Moeder Gods. 
 

Maria is zwanger. Hoe dit gebeurde, hebben we gehoord bij het Hoogfeest van de 
Verkondiging; oftewel: Maria’s Boodschap. Maria is in verwachting. Haar nederige en 

stille verwachting zou tijdens de Advent het voorbeeld moeten zijn van onze eigen 
verwachting. 
 

Hoe dichter we naar Maria trekken door ons gebed, onze gehoorzaamheid en onze 

zuiverheid, des te meer zal Hij in ons worden gevormd, Die op het punt staat om 
geboren te worden. 
 

Maria, de Moeder Gods, werd als klein kind bij de Tempel van Jeruzalem aangemeld. 
Zij gaat daarheen om daar te wonen en te leven. Sommigen beweren dat dit nooit 
gebeurd is; dat dit een fabel is. Maar daar gaat het vandaag niet om. Het gaat om 

vandaag om de diepste spirituele inzichten, die wij hieruit kunnen trekken. 
 

Op de vooravond tijdens de Vigilie worden er 3 teksten uit het Oude Testament 
gelezen. Het eerste ging over de opdracht, die God aan Mozes gaf, over het bouwen 
en het inrichten van de tabernakel. De tweede lezing ging over de inwijding van de 

Tempel van Salomo. En de laatste spreekt van de poort van het heiligdom, gesloten 
voor alle mensen en waardoor alleen God binnentreedt. Al deze 3 teksten verwijzen 
naar de Moeder Gods. Zij is de levende en de perfecte tempel. Zij is bij uitstek de 

plaats waar God Zijn intrek heeft genomen. 
 

In de Liturgie van het Hoogfeest horen we twee samengevoegde passages. In het 

eerste deel prijst Jezus Maria. Ze heeft gekozen ‘het beste deel, en dat zal haar niet 
ontnomen worden’, want ‘slechts één ding is noodzakelijk’. Dit zei Jezus, omdat Martha 
mopperde; zij was druk doende met de gasten; zij was ‘bezorgd en druk over zoveel 
dingen’, zoals het Evangelie zegt. 
 

Maria en Martha, twee vrouwen, beide in beslag genomen door Jezus. Eentje, Martha, 

‘bezorgd en druk over zoveel dingen’; de ander, Maria, ‘aan de voeten van Jezus naar 
Zijn woorden luistert’. Deze twee verschillende houdingen vinden we ook in het 
christendom: het handelen en het beschouwen. 
 

Jezus zegt dat Maria het beste deel gekozen heeft: zij beschouwd; zij luistert naar Zijn 
woorden. Zij neemt dit in haar op. We lezen dit ook op andere plaatsen in het Evangelie 

van Lucas: ‘Maria echter bewaarde al deze woorden in haar hart, … Zijn moeder 
behield al deze dingen in haar hart’ (Lc. 2: 19, 51). Is dit niet de ware Tempel; het 
laten wonen van het Woord Gods, van Jezus in ons hart? 
 

In het tweede gedeelte van het Evangelie van vandaag lezen we dat een vrouw haar 
stem verhief en tot Jezus zei: ‘Zalig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die 
U hebben gevoed’. Jezus antwoord daarop: ‘Veeleer zijn zij zalig die het woord Gods 
horen en het bewaren’. 
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Deze woorden moeten niet beschouwd worden als de verwerping van de lofprijzing 

die deze vrouw geeft aan Maria. Het laat de ware verdienste van Maria zien. Zij heeft 
niet alleen letterlijk Christus in haar laten wonen, nl. de buik. Maar zij heeft het Woord 
Gods gehoord en bewaard, in haar hart. 
 

De apostellezing voor vandaag spreekt van de inrichting van het heiligdom en van het 
‘heilige der heiligen’: deze tekst verwijst symbolisch ook naar Maria. 

 
Met het vieren van dit feest van de Tempelgang van de Moeder Gods komen 2 thema’s 
naar voren. 
 

Het eerste is de heiligheid van Maria. Het kleine kind wordt afgezonderd van de wereld. 
Zij wordt naar de Tempel gebracht; ‘geschonken aan de Tempel’; ‘Heden treedt de 
Alreine en Alheilige het Heilige der Heiligen binnen’. 
 
Dit roept vragen op. Maar de belangrijkste vraag moeten we onszelf stellen: In 

hoeverre is mijn eigen leven ‘geschonken aan de Tempel’, een leven dat heilig en 
zuiver met God is? 
 

Het tweede thema is de Tempel. Niet de Tempel van steen, maar de Tempel van vlees 
en bloed – de mens. 
 

‘De meest zuivere Tempel van de Verlosser … wordt vandaag geleid naar het huis van 
de Heer, die haar brengt door de genade van de goddelijke Geest’. 
 

Maria, die de God-Mens in haar schoot zal baren, is een heiliger tempel dan het 

heiligdom in Jeruzalem. Het is de levende Tempel (Maria), die de stenen Tempel (in 
Jeruzalem) heiligt. 
 

Algemeen geldt dit voor iedereen: ‘Gij weet toch dat ge Gods tempel zijt …? …ge weet 
toch dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest …?’ 
 

Laten wij op dit feest vieren dat in onze tempel – ons lichaam – Maria – de levende 
tempel – de Moeder Gods binnentreedt. En laten we net als zij luisteren naar het Woord 
Gods en in ons bewaren. 

 
 
Op 15 november begint de Kerstvasten. Een ieder van ons wordt opgeroepen aan deze 

vasten deel te nemen. Juist door het niet vasten is de mens verstoten uit het Paradijs. 
Het belangrijkste aan het vasten nu is niet het onthouden van bepaald voedsel. Vaak 
ziet men dan dat men uitvluchten zoekt, om te rechtvaardigen waarom men juist niet 

hoeft te onthouden van voedsel (hardwerkende arbeider, zwangerschap, enz.). Het 
onthouden van enig voedsel is een hulpmiddel tot het hogere doel: het gaat er om dat 

wij de tempel, die ons lichaam is, gaan opruimen van alle onzuiverheden, die daar 
liggen. En daar beginnen we eerst met het heilige der heiligen, de tabernakel, ons 
hart. 

 
Amen. 
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VERKLARING VAN HET BISSCHOPPELIJKE COLLEGE EN DE LEDEN VAN DE 

DIOSCENE RAAD VAN ORTHODOXE KERKEN VAN RUSSISCHE TRADITIE IN 
WEST-EUROPA 

 

Op 24 februari 2022 spraken metropoliet John van Dubna, de hulpbisschoppen 

Simeon van Domodedovo en Elisäus von Reoutov, evenals de leden van het 
bestuursorgaan van het aartsbisdom van de orthodoxe kerken van de Russische 

traditie in West-Europa, hun ongenoegen uit over de dramatische situatie die 
veroorzaakt was door de invasie van Oekraïne en de militaire operaties die met deze 
invasie gepaard gingen; ze hadden geklaagd over de slachtoffers en het lijden dat deze 

invasie had veroorzaakt.» 
Een paar dagen later schreef metropoliet John een brief aan patriarch Cyrill van 

Moskou waarin hij de diepe bezorgdheid uitdrukte die door zijn preek was gewekt, 

waarin hij sprak over « de metafysische strijd in naam van het recht om de kant van 
het licht aan de kant van Gods waarheid te kiezen », waardoor interventie in Oekraïne 
gerechtvaardigd is. Hij smeekte de patriarch "alles te doen wat in zijn macht ligt om 

deze verschrikkelijke oorlog die de wereld verdeelt en dood en verderf zaait te 
stoppen". 

De oorlog woedt nu al acht maanden, waarin tal van christelijke autoriteiten van 

over de hele wereld Patriarch Cyril rechtstreeks hebben benaderd en hem hebben 
gevraagd voor vrede te werken. 

We zien de diepe hulpeloosheid in veel van onze gemeenten, die we vooral zien 

bij hen die vrede zoeken in de naam van het Evangelie. Veel Russen en Oekraïners 
behoren tot onze lokale gemeenschappen en lijden met ons allemaal in deze situatie. 

 In het bijzonder de verklaring dat “iemand die trouw blijft aan de oproep die hij 
heeft ontvangen en die sterft tijdens de uitvoering van zijn militaire taken, zeker een 
daad zal verrichten die neerkomt op een offer […] en dat offer zal alle zonden 

wegwassen die hij heeft begaan » (Homilie van 25 september), werd met veel pijn en 
onbegrip ontvangen. 

We herhalen ons verzoek aan patriarch Cyrill om het vredesproces aan te 

moedigen via de autoriteit die hem als patriarch toebehoort, en roepen alle 
verantwoordelijken en bestuurders van de Russische Federatie op om dit te doen. 

Metropoliet John, de hulpbisschoppen en de leden van de Diocesane Raad 

roepen op tot onvermoeibaar gebed, vooral ook tijdens de viering van de Goddelijke 
Liturgie, en vragen Patriarch Cyril een woord te spreken voor een onmiddellijke 
beëindiging van deze broederoorlog die vandaag de dag een te zware bedreiging vormt 

voor de wereld. 
 

Parijs, 13 oktober 2022 
 

+ Metropoliet JOHANNES van Dubna 
+ Bisschop Simeon van Domodedovo 

+ Bisschop Elisäus von Reoutow 
leden van de diocesane raad 
 

Bron: https://www.erzbistum.net/aus-dem-erzbistum/verlautbarung-zur-situation-in-
der-ukraine/?fbclid=IwAR19qT3VqH8tC-
w7qLpFeD8XyxFY1xF6afINBXvRXpHVnVOKkZDWPkwWg-k 
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https://www.erzbistum.net/aus-dem-erzbistum/verlautbarung-zur-situation-in-der-ukraine/?fbclid=IwAR19qT3VqH8tC-w7qLpFeD8XyxFY1xF6afINBXvRXpHVnVOKkZDWPkwWg-k
https://www.erzbistum.net/aus-dem-erzbistum/verlautbarung-zur-situation-in-der-ukraine/?fbclid=IwAR19qT3VqH8tC-w7qLpFeD8XyxFY1xF6afINBXvRXpHVnVOKkZDWPkwWg-k
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Mededelingen uit de parochie Breda 

 
Stookkosten 
We hebben er allemaal mee te maken: hoge gas- & elektriciteitsrekeningen. Zo ook 

wij als parochie. Een compensatieregeling is afgekondigd voor de huishoudens. Of wij 
als parochie in aanmerking voor deze compensatieregeling komen, moet nog 
uitgezocht worden. 

 
Hoe dan ook zullen wij toch gaan bezuinigen op de stookkosten. De volgende 
maatregelen hadden wij in gedachten: 

 Het automatisch voorverwarmen van de kapel tussen 07.00 en 09.00 uur zullen 
we uitschakelen; 

 ’s Nachts zal de verwarming niet kouder zijn afgesteld dan 10 graden; 

 Plaatselijk, dus daar waar de mensen staan of zitten, zullen we de kapel met 
elektrische kacheltjes e.d. verwarmen; 

 Indien het niet lukt om het behaaglijk warm te kunnen krijgen voor de 

bezoekers van de Diensten, dan zullen we ter ondersteuning de verwarming 
aanzetten; 

 We roepen een ieder op om in de koude maanden warm gekleed naar de 
Diensten te komen; 

 Neem eventueel een dekentje mee; 

 Voor gasten, en voor degene, die een dekentje vergeten zijn, liggen achterin 
naast de analoi dekentjes, die men gratis kan gebruiken: 

 

  
 

 En uiteraard hoort een vurig gebed ons hart te verwarmen. 
 

Hopend op uw begrip. 
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Jubileumfeest Aartspriester Josef 

 
Op 18 oktober was het 12½ jaar geleden dat Josef Sikora tot 
priester werd gewijd voor de (Russisch) Orthodoxe parochie 

“H. Myrondraagsters” te Breda. 
 

V. Josef studeerde Theologie en Pastoraat pastoraal-theologie 

aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen van 
september 1983 tot maart 1995.  
 

Op het Hoogfeest van Palmzondag 2003 is V. Josef tot Hypo-

Diaken gewijd. Pas op het patroonsfeest van de H. 
Myrondraagsters in 2010 ontving hij de priesterwijding van 

Aartsbisschop Gabriël van Komana – eeuwige gedachtenis. 
 

Bij het 25-jarig bestaan van de parochie in 
2019 werd V. Josef verheven tot Aartspriester, 

en mag hij het gouden priesterkruis dragen. 
 

Op zondag 16 oktober 2022 hebben we als 

kerkgemeenschap het priesterjubileum 
gevierd. De Evangelielezing ging over de 
roeping van de eerste Leerlingen. In de preek 

werd stilgestaan bij de roeping en het 
priesterschap van elke gedoopte. 

 
Corona 
Er komt een nieuwe coronagolf aan. Er is voor de Kerken een nieuw Coronaprotocol. 

Dit protocol is aan het eind van deze nieuwsbrief bijgesloten. 
 
Naamdag 

Op 10 november viert onze Altaardienaar, de Dienaar Gods Rodion zijn naamdag. Wij 
wensen hem en zijn dierbaren een fijne dag en … 

NOG VELE JAREN 

 
Naamdag 
Op 25 november viert de Dienaresse Gods Catharina haar naamdag. Wij wensen haar 

en haar familie een fijne dag en … 
NOG VELE JAREN 

 

Jaargedachtenis 
Op 15 november vieren we de jaargedachtenis van Nel Troost. Haar kerknaam was 
Maria Magdalena. Ze is in 2012 ontslapen. Nel behoorde tot de eerste bouwers van de 

parochie van Breda. 
† Eeuwige Gedachtenis † 

 

Op 17 november vieren we de jaargedachtenis van Robbie. Toen hij pas 2 dagen oud 

was stierf hij in 1966. Robbie is de zoon van Elizabeth. 
† Eeuwige Gedachtenis † 
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Jaargedachtenis Vader Johan 

 
Vorig jaar op 14 november overleed totaal onverwachts Vader 
Johan. Hij was de 2e priester van de parochie in Breda, en de 

dienstdoende priester van de H. Liudgerparochie in Hiaure. 
 
Op maandag 14 november 2022 zal om 13.00 uur de Panichida 

aan zijn graf gecelebreerd worden (adres begraafplaats 
Hervormde Gemeente Wâlterswâld, gelegen op de hoek 
Achterwei / Tsjerkeloane (de parkeerplaats ligt aan de 

Tsjerkeloane). 
 
Nadien zijn we uitgenodigd voor een broodje en een kop koffie 

bij de vader van pr. Johan, Gerrit Visser. 
 
 

 

† Eeuwige Gedachtenis † 

 
 
 

Parochiegegevens 
 

Kapel Breda: 

“H. Myrondraagsters”;  
Kerkhofkapel; Vogelenzanglaan 21 
www.orthodoxekerkbreda.nl 

 
 

Parochiepriester Breda: 
Vader Josef Sikora 
Piet Retiefstr. 43 

5025 CB Tilburg 
+31-(0)6-27217181 
a.pr.josef@hotmail.com 

 
 
Bankrekeningnummer Breda: 

NL11RABO0186709919 
t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda 
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Bijlage coronaprotocol 2022: 
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