
Servisch-orthodoxe parochie Heilige Sava, Nijmegen  
 

Cursus  
«Kennismaking met de Orthodoxe Kerk» 

~ Voorjaar 2017    ~  

 

 
Fresco  van  de  heilige  Sava (1175-1236) 

 



 

 

Onze parochie van de H. Sava organiseert in het voorjaar van 

2017 een cursus waarin men kennis kan maken met de 

Orthodoxe Kerk.  

 

De Orthodoxe Kerk is een van de christelijke kerken in 

Nederland. De meesten van haar gelovigen zijn immigranten 

uit traditioneel Orthodoxe landen zoals Roemenië, Rusland, 

Griekenland, Servië en het Midden-Oosten. Maar ook 

Nederlanders vinden er hun weg in het geloof.  

Op TV of als toerist zien we de buitenkant: mooie kerkjes, 

gouden koepels, zang en monniken met baarden. Maar wat is 

de binnenkant?  

 

Nijmegen heeft al 23 jaar zijn Servisch-orthodoxe parochie, 

gewijd aan de heilige Sava (13e eeuw), de eerste Orthodoxe 

bisschop van Servië. De parochie is gehuisvest in de 

Nijmeegse ‘Byzantijnse kapel’ aan de Dobbelmannweg.  

 

In deze kennismakingscursus over de Orthodoxe Kerk komen 

aan de orde: haar liturgie, geschiedenis, geloofsbeleving, zang, 

haar omgang met de Bijbel, haar theologie en iconen alsook 

haar  relaties met andere kerken (zie onder: Programma).  

 

Plaats: Byzantijnse kapel, Dobbelmannweg 3, 6531 KT, 

Nijmegen.  

Data: De cursus is elke week op vrijdagavond en loopt van 3 

februari t/m 7 april,.  

Tijdstip: De cursusavond begint om 19.30 uur met een korte 

gebedsdienst (Akatist) en duurt tot 21.30 uur. 

Kosten: € 40 euro (voor mensen met minimum inkomen is 

korting mogelijk). 

Informatie en opgave: Mevr. Erin Modrlanović, tel 06-

10692652. 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

1) 3 februari, De Orthodoxe Kerk. Een kennismaking 

(vader Theodoor van der Voort, Russisch-orthodox 

        aartspriester te Deventer). 

2) 10 februari, De geschiedenis van de Orthodoxe Kerk in 

vogelvlucht (Paul Baars, historicus, Instituut voor 

Oosters Christendom). 

3) 17 februari, De Bijbel in de Orthodoxe Kerk (diaken 

Joan Lena, theoloog, Amsterdam). 

4) 24 februari, De Orthodoxe liturgie in het Nederlands  

(L. van der Voort, dirigente, Orthodoxe kerk Deventer). 

5) 3 maart, De Kerkvaders en de Orthodoxie (Leo van  

Leijsen, rooms-katholiek, theoloog). 

6) 10 maart, De wereld van de iconen (Joke Bannink en  

Dragica Klomp, Nijmeegse iconenschilders). 

7) 17 maart,  Zang in de liturgie (Paul Baars, koordirigent  

Servisch-orthodoxe parochie van de H Sava). 

8) 24 maart, De Servisch-orthodoxe Kerk (vader Dušan,  

Servisch-orthodox priester te Nijmegen). 

9) 31 maart,  De verhouding met andere Kerken (vader 

Hildo Bos, Russisch-orthodox priester te Amsterdam). 

10)  7 april, Uitreiking certificaat en avonddienst. 

 

 


