
De Orthodoxe Parochie 
Amersfoort is een Nederlandse 
Orthodoxe Kerk 
De heilige diensten worden gevierd in het 
Nederlands. De zang volgt de bekenden Slavische 
tonen en melodieën.


Wij zijn een Kerk. 
Ons doel is de eredienst. 
Wij hebben leden uit 63 verschillende landen die een 
gemeenschap willen vormen.


Etniciteit, wereldpolitiek en kerkpolitiek houden wij 
buiten de deur en buiten ons hart.


“ Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch 
dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; 
want gij allen zijt een in Christus Jezus.”


Православна парафія 
Амерсфорта — голландська 
православна церква 
Священні служби відзначаються голландською 
мовою. Вокал відповідає знайомим слов'янським 
тонам і мелодіям.


Ми Церква. Наша мета – поклоніння. У нас є 
члени з 63 різних країн, які хочуть сформувати 
спільноту.


Ми тримаємо етнічну приналежність, світову 
політику та церковну політику за дверима і за 
межами наших сердець.


«У ньому немає ні єврея, ні грека; в ньому немає 
ні рабського, ні вільного; в ньому немає чоловіка 
і жінки; бо всі ви одне в Христі Ісусі».
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Vriendelijkheid 
Van de heilige apostel Paulus leerden wij: “Uw 
vriendelijkheid zij alle mensen bekend..’


Wie ons bezoekt volgt deze leidraad.


Дружелюбність 
Ми дізналися від святого апостола Павла: «Нехай 
буде всім відома ваша доброта».


Кожен, хто відвідує нас, дотримується цієї інструкції

Grote Vasten 

in de Grote Vasten is er 
woensdagavond om zes 
uur Liturgie van de Vooraf 
Gewijde Gaven.


Vasten vanaf 12.00 u.

Великий піст 

у Великий піст – середа 
ввечері о 18:00. Літургія 
Напередосвячених Дарів.


Піст з 12 год.

Heilige Communie 

Als je straks terug bent in 
Oekraïne biecht je bij je 
eigen priester of 
biechtvader. 
In Amersfoort kun je na je 
voorbereiding de Heilige 
Communie ontvangen.

Святе Причастя 

Повернувшись в Україну, 
ви будете сповідатися 
перед власним 
священиком чи 
сповідником. В 
Амерсфорті можна 
причаститися після 
підготовки.vaste heilige diensten 

zaterdag 
17.00 Akathist


17.30 Vespers van de zondag


Aansluitend Biechten


zondag 
09.30 Proskomedie


10.00 persoonlijke voorbereiding van de gelovigen


10.30 Goddelijke Liturgie


12.00 Agapen


13.00 opruimen

регулярні священні служби 
субота 
17.00 Акафіст


17.30 Вечірня неділі


Сповідь потім


неділя 
09.30 Комедія «Профі».


10.00 Особиста підготовка віруючих


10.30 Божественна Літургія


12.00 Мавпи


13.00 прибирання

Наш отець Стефан не 
розмовляє ні українською, ні 
російською. Це переклад з 
Google Translate.

Хорошому слухачеві потрібно 
лише півслова.

https://www.orthodox-amersfoort.nl

https://nl-nl.facebook.com/orthodoxekerkamersfoort/


