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RUSSISCH- ORTHODOXE KERK

Naar mis terwijl naalden al van kerstboom vallen
Terwijl het leven weer zijn gewone gang neemt na de viering van de kerstdagen en oud en nieuw, staat de
Russisch- orthodoxe kerk in Arnhem deze feestdagen nog te wachten. Zij lopen dertien dagen achter.
Door WILMA REINDERS
ARNHEM
Ze komen uit Brabant, Deventer, Utrecht of Arnhem. De circa twintig vaste leden van de Russisch- orthodoxe
kerk in het Buitenland, zoals de kerk aan de Amsterdamseweg in Arnhem officieel heet.
Morgen en zondag vieren zij kerst, 14 januari is het nieuwjaarsdag. De Russisch- orthodoxe kerk hanteert de
Juliaanse kalender in plaats van de hier gebruikelijke Gregoriaanse. "De Gregoriaanse kalender is veel
nauwkeuriger”, zegt kerkvoogd Mischa Rosanow uit Didam.
"Maar de Slavische kerk is doorgegaan met de kalender van Julius Caesar. Deze moet eens in de zoveel tijd
worden aangepast.” De meeste leden van de kerk zijn Russisch of hebben Russische voorouders. Tijdens
vieringen als Kerstmis en Pasen loopt de kerk lekker vol met zo’n veertig tot vijftig mensen.
"Dan zijn er veel familieleden op bezoek en bijvoorbeeld asielzoekers komen juist tijdens de speciale vieringen
naar de kerk”, vertelt Rosanow.
De kerkgemeenschap in Arnhem is zo klein, dat ze geen eigen priester heeft. Priester Nicolai Semenov heeft in
Brussel een eigen parochie. Eens in de maand komt hij naar Arnhem om een dienst te houden. Daarom is er in
Arnhem op tweede kerstdag een mis. Op eerste kerstdag heeft Semenov een dienst in zijn eigen parochie in
Brussel. Het Russisch- orthodoxe geloof lijkt erg veel op het rooms katholieke geloof. "Wij volgen de bijbel,
hebben dezelfde feestdagen, alleen zijn de vieringen verschillend. Zo is Pasen bij ons een groots feest, dat vier
dagen achtereen wordt gevierd. Dat begint al op donderdagavond en tot en met zondag is er elke dag een dienst.
Dan hebben we ook een nachtmis. Met Kerstmis hebben we alleen overdag een dienst.”
Voor de paasviering komt meestal een priester uit Rusland over. Ook wordt er een processie gehouden door de
tuin achter de kerk, de benedenverdieping van een woonhuis aan de Amsterdamseweg.
Alle preken worden in het Russisch gehouden, de gezangen en gebeden zijn in het kerkslavisch. "Het Slavisch is
voor ons wat het Latijn is voor de katholieke kerk”, legt Rosanow uit.
Alleen Arnhem en Amsterdam kennen nog de Russisch orthodoxe kerk in het Buitenland. Andere steden hebben
de Moskouse kerk, maar daar willen de ‘ echte’ orthodoxen niks mee te maken hebben. "Onze voorouders zijn
destijds gevlucht voor de communisten. Wij proberen de traditie van die emigranten hoog te houden. De
Moskouse kerk is altijd door de communisten onderdrukt. Zij stelden een hoofd aan en de kerk had geen enkele
vrijheid meer. We zijn uit elkaar gegroeid.” De kerstboom in het huis van Rosanow begint zijn naalden al flink te
verliezen. "Maar we houden hem tot en met tweede kerstdag, zondag dus”, zegt hij. "En we hebben ook gewoon
‘Hollandse’ kerst en oudjaar gevierd. Alleen de vieringen in de kerk wijken af.”

De Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland aan de Amsterdamseweg in Arnhem. Morgen en zondag is
het voor de gelovigen Kerstmis.
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