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  2020-04-01ܣܝܩܘܡܐ:

 
 

ܝܐ ܘܰܩܫܝ̈ܫܐܠܟ   ܐ ܥ  ܬܒ̈ ܘܡܰ  ܝ̈ ܡܰ ܕܳ̈ ܗܰ ܠ ܬܪܐ ܘܰ ܡܝܰ   ܘܪܳ̈
̈ܳ
 ܡܐ ܒܪܝܟܐ. ܩ̈ܪܐ ܘܥܰ ܡܝܰ  ̈ܝܐܢܳ̈ ܕܬ

 
 
ܘ ܳ ܪ ܥܘܳܩܒܐ ܕܥ݂ܰܠ ܳܗܶܠܝܢ ܕܝܠ݂ܟܘܢ ܨܠ݂ܰ  ܶܡܢ ܳܒ݂ܬ݂ܰ

ܳ
ܡܕ݂ܰܫܢܝܢ݂ܰܢ  ܒܳܡܪܝܐ ܐ ܠ݂ܟܘܢ ܐ ܘܒܘ̈ܪܳܟܬ݂ܳ ݂ܬ

 ܢ: ܳܘܐܡܪܝܢ݂ܰ 
 

ܢ݂ܰܐܢ ܟܘܪܗܳ  ܢܘܬܩܦܳ ܡ݂ܰ  ܥܶܠ݂ܰܬܠ ܢܘ݂ܬܐ ܆ ܳܟܳܪ
ܳ
ܢܳܕܝܬܐ  ܫܘܠܛ   ܳܗܘܠ݂ܰ

ܶ
ܝ ܐܠ  ܟ݂ܰ ܠ ܬ ܬܚ݂ܰ ܡܶ  ܠܝ ܬܡܳ ܐ

ܐ  ܝ ܐܢܘܢܳ ܩܳ  ܬܚܘܡ  ܢ  28 ܬܐ ܝܘܡ ܬܠܳ̈ ܠ ܡܐܥܕ݂ܰ  ܬ ܡ݂ܰ ܣܳ ܬ ܘܳ ܗ   ܬܕܡ݂ܰ ܩ݂ܰ ܕܘ݂ܰ   . 2020ܢܝܣܳ̈
 ܝܠ: ܟܡܶ 
 

ܢܳܫܢܘ݂ܬܐ ܕܠ݂ܰ  • ܟܳܣܢܘ݂ܬܐ ܘܶܡ݂ܬܟ݂ܰ
݂ܰ
 ܳܝܢ. ܠ  ܐܝܬ ܟ݂ܰ ܢܘܢܳ ܩܳ ܐ ܳܕܕܚ  ܡܛ

ܘ ܒܥܺܕܬܐ  •
݂ܰ
ܣ  ܐ ܦ݂ܰ ܪ ܥܺܕܬܐ ܐܠ ܡ݂ܰ ܟܚܘܢ  ܐ ܡ  ܩܢܘ ( 30)ܝ݂ܰܬܝܪ ܶܡܢ ܬܳܠ݂ܬܝܢ  ܚ݂ܕܳ ܕܢܶܫܬ݂ܰ
ܟܚܕܐ

݂ܰ
ܣ ܝ݂ܰܬܝܪ ܶܡܢ ܬܳܠܬܝܢ  ܐܠ  ܐܠ ܳܠ ܘܟܘ  ܝ ܐ ܒܥܘܦܳ  ܳܗܟܳܘܬ ܘ. ܐ ܦ݂ܰ   ܐ ܡ  ܩܢܘ (30)ܡ݂ܰ
ܥܳܒܪ ܳܩܢܘܢܐܢܫܘܢܬܟ݂ܰ ܕܢܶ  ܪܒ ܆ . ܒ݂ܰ

݂ܰ
ܢܘ݂ܬܐ ܬܣܝܡ ܐ

ܳ
ܨܝܐ ܕܫܘܠܛ  ܡ݂ܰ

݂ܰ
ܐܘܪܐ  ܠܦܝ ܢ ܥܐ ܐ

ܥܡܐܐ ܐܘܪܐ  ܆ ܡܳܣܡܒܪܝܫܐ ܥ݂ܰܠ ܥܺܕܬܐ  (-,€4000) ܐܪܒ݂ܰ ܡܐ. ܝܢ ܕܶ  (-,400€)ܘ݂ܰ  ܥ݂ܰܠ ܩܢܘ 

ܦܣܳ   ܡ݂ܰ
ܳ
ܐ ܘܙ݂ܰܘܚ݂ܰ ܠ ܘܛܡܶ ܐ ܢ ܳܘ݂ܬ ܠ  ܐ ܚ  ܓ  ܘ   ܢܝܳ ܟ݂ܰ ܡ 2020ܚܙܝܪܢ  1 ܥܕ݂ܰܡܐ ܠـ ܝܗ  ܘ  ܘ݂ܰ ܝܢ  ܩ݂ܰ

ܢ ܳܗܶܠܝܢ    . ܳܗ݂ܟ݂ܰ

ܐ܆   ܥ݂ܰܠܳܗܶܕ
ܳ
 ܛ

ܳ
 ܕܟܘܠܶܗܝܢ ܺܥܕ ܳ  ܘܝ ܗ  ܠܨܳ ܒ ܐ

ܳ
ܝ ܐܠ ܐ ݂ܬ ܳܦܢ ܠܟ݂ܰ ݂ܬ  ܬ ܘܕܳܣܡ݂ܰ  ܝ ܐܳܩܢܘܢܳ  ܢܶܩ  ܚܡ݂ܰ

݂ܰ
ܬ

 
ܶ
ܢܘ݂ܬܐ. ܢܘܢ ܐ

ܳ
ܠܳܨܝܘܬܐ ܫܘܠܛ

ܳ
ܠܘܢ ܶܕܝܢ ܐ ܐ ܝܳܪܒܐܡ݂ܰ ܝܒܝܢ ܒܺܥܕ ܳ  ܳܗܶܠܝܢܕ܆ ܒܳܗܝ ܳܗܶܕ

݂ܰ
 ܕܶܡܬܛ

ܳ
ܐ  ܬ

ܒ ܝܟ ܕ݂ܰ
݂ܰ
 ܣܳ  ܐܣܘ݂ܓܐܐ

ܶ
ܐ ܐ ܙܝܪ ܚܘܠܳܡܢܐܢܘܢ ܒ  ܠܦܘܬ ܘ݂ܰ   ܫܐܢܶܡܢ ܟܶ  ܐ܆ ܳܣܒ  . ܘ݂ܰ

ܶ
ܕܐܝܬ  ܢܘܢ ܐ

ܝ  ܘܗ 
    .ܶܩܢܛܐ ܥܠ݂ܰ

ܒܥܳܬ ܠܟܳ ܬܡ݂ܰ ܐ܆ ܗܳܘܬ ܡܶ ܕܶ ܠܦܘܬ ܶܒܣܬܳܪܝܘܬܐ ܗܳ ܘ݂ܰ  ܟ ܫܘܡܠܳܝ  ܢܘܬܐ ܪܘܝܚܬܐ ܒ݂ܰ
ܶ
ܐ  ܛ ܣ 

ܳܫܳܬܐ  ܫܡ 
ܶ
 ܥܺܕܘܬ

ܳ
ܠܘܢ ܶܕܝܢ ܳܗܶܠܝܢܐܬ݂ܳ ܳܢܝ ܳ ܬ ܒܐ ܕܐܘܕ  . ܡ݂ܰ ܕ ܒܫ݂ܰ ܥܢ  ܚ݂ܰ ܡܫܐ ܕܐ  ܘ ܐ ܫ݂ܰ ܙܐ ̈ܪܳ ܝܘܡ ܚ݂ܰ

ܙܩܝܦܘ݂ܬܐ ܘ݂ܰ  ܒܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܕ݂ܰ ܕ ܒܫ݂ܰ ܪ ܝܬܐ ܪܘܩܳ ܦܳ ܩܳܝܡܬܐ ܕܥܺܐܕ ܚ݂ܰ  ܟܐ ܕܘܫ݂ܰ
ܶ
 ܕܥܺ  ܐܟܣ  ܛ

ܳ
  ܐܝ  ܢܳ ܬ

ܕܝܫܐ.  ܒܘܬ ܘܣ ܢܳ ܘ  ܐ: ܕܶ ܐ ܠܗܳ ܬܕܢܶ ܚܬ ܡܶ ܠܬ݂ܰ ܘ ܡܐ ܕ݂ܰ ܘܗ݂ܰ ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ

Aartsbisdom 
van de Syrisch-Orthodoxe Kerk 

in Nederland 
 

 ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܘ݂ܬܐ
ܘܟܣܝܬܐܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕ  

 ܒܗܘܠܢܕܐ
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 ܨܠ ܰ  .1
̈ܳ
 ̈ܘ
̈ܳ
 ܐ ܒ̈ ܐ ܕܰܚܕ ܒܫܰ ܬ 

ܝܟ ܩܳܪ݂ܬܐ ܝ݂ܰ  (100)ܬܐ ܐܝܬ ܠܶܗܝܢ ܝ݂ܰܬܝܪ ܶܡܢ ܡܐܐ ܟܘܠܶܗܝܢ ܺܥܕ  
݂ܰ
ܐ. ܳܡܶܕܝܢ ܐ ܳܕܡ  ܠܗܝܢ  ܘܟ ܗ݂ܰ

 ܕ ܳ ܥܺ 
ܳ
ܡܐ ( 30)ܬܳܠܬܝܢ ܢ ܡܶ  ܬܝܪܘ ܝ݂ܰ ܚܡܐ ܕܠ݂ܰ ܡܬ݂ܰ  ܐܢܢܝܳ ܡܶ ܠ ܢܒܪܳ ܥܳ ܐ ܬ ܐ . ܩܢܘ    ܆ ܥ݂ܰܠܳܗܶܕ
ܕ̈ܪܳܫܬ݂ܳ  ܺܥܕ ݂ܬܐ ܶܗܝܢܟܘܠ  ܐ ܥܺܕܘܡ݂ܰ

ܳ
ܝܳ ܬܳ ܳܢܝ ܳ ܬ ܘ  ܕ ܢ ܐ ܡܩ݂ܰ ܥܕ݂ܰܡܐ ܟ݂ܰ   ܢܝܳܣܢ  28ـ ܠ  ܶܕܝܢ ܣ݂ܟܝܳܪܢ. ܘ݂ܰ

ܘ ݂ܬܐ ܒܺܥܕ ܳ   ܬܬܩܝ ܳܡܢܐܠ ܡܶ    2020  ܨܠ݂ܰ
ܳ
ܕ̈ܪܳܫܬ݂ܳ ܶܡܬܝ݂ܰܗܒܝܢ ܐܦܐܠ ܶܗ̈ܪܓܐ ܘܳ ܐ  ݂ܬ  .ܐܒܡ݂ܰ

ܢܢܩܝ ܶܕܝܢ
݂ܰ
ܦ݂ܰ  ܆ܶܡܛܘܠ ܐ ܐ  ܬܳ ܝܳ ܢ  ܡܫܳ ܡܫ݂ܰ ܢ ܐ ܘ݂ܰ ܡܫܳ ܢ ܡܫ݂ܰ ܡ ܟܡܐ ܡܶ ܥ݂ܰ ܣ ܶܠܗ ܠܳܟܗܢܐ ܡ݂ܰ

ܡܠܕ݂ܰ ܣܪܐ( ܬܝܪܘ ܥܶ )ܒܝ݂ܰ  ܪ   ܗ  ܢܶܦܪܣܘܢܳ ܚ ܢ݂ܰܘܐܠ ܘܒܐܘܪ݂ܰ ܨܠܘ݂ܬܐ ܠ݂ܰ  ܘܢܢܫ݂ܰ ܝܬܐ ܠܺܡܐܡ݂ܰ
݂ܰ
ܝܟ ܐ

݂ܰ
ܐ

ܝܡܢ   «ܣܒܘܟܝܦ݂݂ܰ »ܥ݂ܰܠ  ܡܗ݂ܰ ܢܐ ܕ݂ܰ ܝܟ݂ܰ
݂ܰ
ܘܬܦܘܢ ܒ݂ܰ ܐ ܢ݂ܶܬܡܨ  ܐ ܕ ܗܶ  ܨܠܘܬܐܘܢ ܢܶܫܬ݂ܰ ܢܘܢ  ܟ݂ܰ

ܝܬ ܡܫܳ  ܆. ܶܒܗ ܒܙ݂ܰܒܢܐܗܘܢܒܒ݂ܰ ܡܫ݂ܰ ܶܕܩ ܕܢܶܛܪܘܢ ܶܡܬܪܐ ܘܶܦܠܓܐ ܢ  ܳܟܗܢܐ ܘ݂ܰ   (meter 1,5)ܐ ܳܙ
ܚܡ݂ܰ  ܪܘܚܩܐ

݂ܰ
ܟܡܐ ܕܬ

݂ܰ
ܝܳܢܬܗܘܢ ܐ ܢܘ݂ܬܐ ܒ݂ܰ

ܳ
ܪ ܶܡܢ ܳܗܠܶ  ܐ ܳܢܫ ܐ ܚܪܝܢ  ܒܳܒܥܘ. ݂ܬ ܫܘܠܛ

݂ܰ
ܐܠ   ܝܢ ܣܛ

ܡ݂ܰ ܙܢܶ    ܢ ܕ݂ܰ
݂ܰ
ܡܳ  ܶܕܝܢ ܘܐ

݂ܰ
ܝ݂ܰܒ ܬ

݂ܰ
ܨܠܘ݂ܬܐ ܒ ܢ ܺܢܐܙ݂ܰܠ ܢܶܬܛ ܘ ܒ݂ܰ ܪܢ ܶܡܢ ܠܥܶܠ܆  ܥܺܕܬܐ. ܓ݂ܰ ݂ܟܡܐ ܶܕܐܡ݂ܰ

݂ܰ
ܐ

ܝܢܐ ܕ݂ܰ 
݂ܰ
ܐ ܐ ܨܠܘ݂ܬܐ ܡܨܶ ܶܘܐ ܳܠܗ  ܠܗܝܩ ܠ݂ܰ  ܀ ܣܒܘܟܝܦ݂݂ܰ  ܥ݂ܰܠ ܕܢܶܬܠ݂ܰ

 

  ܒܐ ܕ ܒܫܰ ܚܰ ܐ ܘ ܥܪܘܒܬܐ ܰܕܙܩܝܦܘܬ  ܘܰ  ܙܐܪܳ̈ ܝܘܡ ܰܚܡܫܐ ܕܐ  ܘ  ܐܥܢ̈ ܫܰ ܰܚܕ ܒܰܫܒܐ ܕܐܘ . 2
ܐܕܕ  ܝܬܐܪܘܩܳ̈ ܦܳ̈  ܩܝܳ̈ܡܬܐ  ܥ 

ܢ ܬܳܠܬܝܢ  ܘ ܝ݂ܰܬܝܪ ݂ܡܶ ݂ܬ ܕܠ݂ܰ ܢܘ݂ܬܐ ܶܦܣܩ݂ܰ
ܳ
ܨܝܐ  ܡ  ܩܢܘ (30)ܶܡܟܝܠ ܕܫܘܠܛ ܐ ܡ݂ܰ

ܟܚܘܢ  ܘ ܕܢܶܫܬ݂ܰ
݂ܰ
ܘ ܐ ܪ ܥܺܕܬܐ ܒܓ݂ܰ ܟܚܕܐ ܚ݂ܕܳ

݂ܰ
 ܆ ܐ

ܶ
ܨܝܐ ܕܬ ܦܐܠ ܳܗܪܟܐ ܡ݂ܰ

ܳ
 ܫܬ݂ܰ ܐ

ܶ
ܥ݂ܰܡ  ܨܠܘ݂ܬܐ  ܡܐܠ

ܝܡܢ ܐ  ܟܘܠܗ ܶܟܢܫܐ  ܡܗ݂ܰ ܙܩܝ ܥܪܘܒܬܐ ܘܒ݂ܰ ܙܐ܆ ̈ܪܳ ܡܫܐ ܕܐ  ܒܝܘܡ ܚ݂ܰ ܘ݂ܰ ܐ ܥܢ  ܫ݂ܰ ܕܐܘ ܥܺܐܕܐܒܕ݂ܰ ܦܘ݂ܬܐ  ܕ݂ܰ
݂ܟܡܐ ܕ݂ܰ ܘܳܩܝܬܐܪܦܳ  ܥܺܐܕ ܩܳܝܡܬܐܒܘ݂ܰ 

݂ܰ
ܥܢ . ܐܐܠ ܐ   ܆ ܶܡܢ ܠܥܶܠ ܐܘܕ݂ܰ

ܳ
ܳܡܬ݂ܳ ܐ ܘ  ܐ  ܐ ܕܥܺ ܦ ܒܳܗܶܠܝܢ ܝ݂ܰ ܕ  ܐ

ܠܚܘܕ ܳܟܗܢܐ  ܳܢܝܐ ܒ݂ܰ ܕܝ ܫܐ ܘܳܡܳܪ ܡܫܳ ܢ ܡܶ ܟܡܐ ܡ ܥ݂ܰ ܩ݂ܰ ܳܫܢܳܝܳܬܐ  ܐܢ  ܡܫ݂ܰ ܡ  ܡܫ݂ܰ ܢܫ݂ܰ ܡܨܶܝܢ  ܘ݂ܰ   ܡܠܘܢ ܕ݂ܰ
ܳܠܳܗܝ ܐ ܨܠܘ݂ܬܐܠ݂ܰ 

݂ܰ
ܢܚ݂ܰܓܘܢ ܠܩܘ̈ܳܪܒܐ ܐ ܢܘܢ  ܘܢܶܦܪܣܘܢ ܘ݂ܰ

ܶ
ܬܐ  ܚܙܳ ܠ ܘܛ ܡܶ ܣܒܘܟ ܝܥ݂ܰܠ ܦ݂݂ܰ  ܐ

ܥ ܫܡ݂ܰ ܝܡܢ  ܬܐ ܕ݂ܰ ܘܡ݂ܰ ܢܘ݂ܬܐ ܒܳܗܝ ܕܝܬܐ. ܒ݂ܰ ܒܐ ܡܗ݂ܰ
ܳ
ܝ ܐܠ ܳܗܶܠܝܢ  ܫܘܠܛ ܬ ܠܟ݂ܰ ܬ ܳܣܡ݂ܰ ܚܡ݂ܰ

݂ܰ
ܬ

ܪܐ ܚܘܠܳܡܢܐܶܡܛܘܠ ܳܩܢܘܳܢܝ ܐ 
ܳ
ܝܬ  ܆ ܳܡܶܕܝܢܕܥ݂ܰܡܐ ܘܢܘܛ   ܘܒܐܚ݂ܰ  ܠ݂ܰ

ܶ
ܟܚܝܢ  ܢ ܐܠ ܐ ܶܡܫܬ݂ܰ

ܝܡܢ ܐ  ܒܡܗ݂ܰ ܨܠܘܬܐ ܘ݂ܰ  ܩܢܘܳܡܐܝܬ ܒ݂ܰ
݂ܰ
ܘ ܝܐ ܒܗܳ ܠܳ ܩܘܳܪܒܐ ܐ   ܆ܕܬܐܥܺ ܓ݂ܰ

ܶ
ܶܩܝܢ ܐ   ܐܠ ܶܡܬܒ݂ܰ

ܘܬܦܝܢ ܒܐ ܪܨܘܢ  ܝܐ ܒܢ݂ܰܝ  ܐ ܘ݂ܰ ܡ  ܝܠ݂ܰ ܢ ܥܡܶ  ܶܕܝܢ  ܢܝܢ݂ܰ ܳܒܥܶ ܘܘܪ݂ܰܚ ܢ݂ܰܘܐܠ. ܘܶܡܫܬ݂ܰ ܪ݂ܬܐ ܕܺܢܐܨܦܘܢ ܢܬ݂ܰ ܩ݂ܰ
ܨܠܘ݂ܬܐ  ܠܦܝܙܝܳܢ ܶܡܛܘܠ ܦܳܪܣܐ ܕ݂ܰ

ܶ
ܐ ܕܝܠܗܘܢ  ܬ ܐ ܘܳܣܒ  ܳܒܗ 

݂ܰ
 ܀ ܐܠ
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ܢܐ ܰܩܕܝܫܐ . 3  ܩܘܪܒܳ̈

ܕܝܫܐ  ܐ ܝ ܡܢܶ ܡܗ݂ܰ  ܶܡܫܬܶܘܐ ܠܝ݂ܰܨܝܦܘܬܐ ܘܥܝܪܘܬܐ ܪ݂ܰܒܬܐ.  ܶܓܝܪ  ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ
ܳ
ܒ  ܶܓܝܪ ܛ

 ܫܬ݂ܰ ܠܗܝܩܝܢ ܠܡܶ 
ܳ
ܕܝܫܐ ܒ ܒ ܦܘܘܬ ܳܡܬ݂ܳ ܝ݂ܰ ܝܢ ܠܶ ܗܳ ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ ܕܩܪ݂ܰܝܐ ܘܐ ܘ    .ܐܫ  ܝ ܩ݂ܰ

ܶ
ܐܠ ܥ݂ܰܡ  ܐ

ܨܝܐ ܳܗܫܳ  ܠ ܚܳܒܠ ܐܠ ܟܘ   ܕܐܠ ܥܒܘܪܝܐ ܳܢܫ ܐܝ݂ܬ ܠܟܘܠ ܐ  ܐܝ݂ܬ ܕܢ݂ܶܬܝܶܗܒ ܩܘܪܳܒܢܐ ܥܳܝܕ݂ܳ ܡ݂ܰ
ܬܳܠܬܝܢ  ܢܘ݂ܬܐܡ  ܩܢܘ (30)ܥ݂ܰܠ ܬܚܘܡܐ ܕ݂ܰ

ܳ
݂ܬ ܫܘܠܛ ܚܡ݂ܰ

݂ܰ
ܝܢ݂ܰܢ  ܟܢܐ ܳܗܘܶ ܘܗܳ  .ܐ ܕܬ

ܩܘ   ܒܶܫܪܫܐ ܶܡܟܝܠ܆ ܢܘܢܐ. ܒܳܠܝܶܐ ܠܩܳ ܣ݂ܰ ܝܗ  ܳܗܝ ܕ݂ܰ
ܶ
ܡܳܪܢܝܬܐ ܐܝܬ ܢ݂ܶܬܝܶܗܒ ܩܘܪܳܒܢܐ ܐܠ  ܡܫ݂ܰ

ܐܠ  .ܕܝܫܐܩ݂ܰ 
ܶ
 ܘܕ ܠܚ ܒ݂ܰ ܐ

݂ܰ
ܐܝܬ ܶܡܢ ܐ ܨܝܐ ܕܢܶܬܥܶܒܕ ܫܢܘܙܝܐ ܐܘ ܬܢܳ ܆  ܢ݂ܰܢܩܝܥܪܝܳܨ ܐ ܡ݂ܰ  .ܝܐ ܠܳܗܶܕ

ܓܘܢ܆ ܒܳ ܒ݂ܰ  ܕܕ ܠ ܚ݂ܰ ܘܢ ܟܢ ܡܶ ܝܢ݂ܰ ܥܶ ܕ  ܕܢܟܘܢ ܡܶ  ܚ݂ܰ
ܶ
  ܐ ܠܟܘܢܗܘܶ ܬ

݂ܰ
ܕܳ ܥ݂ܰ  ܘܝܘ݂ܬܐܐ   ܕܐܡ ܚ 

ܶ
ܬܠܘܢ  ܘܬ

 
݂ܰ
ܘܪܐ ܠܳܗܶܠܝܢ ܕܡܶ ܬܪܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐ ܠܨܐ ܠܗܘܢ ܐ ܚ ܠܳܦܬ݂ܳ ܡܫ݂ܰ  ܠܳܳܬܐܠ  ܢ ܥܶ ܘܕ݂ܰ

ܳ
ܒ  ܐ   ܠܶܡܣ݂ܰ

ܕܝܫܐ. ) ܐ  ܣܳ ܒܳܗܟܝܠ   ܘ ܪܢ݂ܰ ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ  . (ܐܪܒܥܝܢܕܝܫܐ ܕ݂ܰ ܩ݂ܰ  ܘܡܐ ܟܘܠܗ ܨ݂ܰ ܠ ܕܳܨܡܘ  ܳܗܢܘܢ ܘܒ 

ܡܗ݂ܰ  ܪܟܐ ܕ݂ܰ ܝܠܶܝܢ ܕܶܡܢ ܡܢ  ܝܫ݂ܰ
݂ܰ
ܕܝܫܐ ܡܨܶܝܢ  ܕܝܢ ܦܪܝܳܫ݂ܬܐ ܳܒܥܶ  ܠܳܳܬܐܠ  ܥܶ ܐ ܐ ܢܶܣܒܘܢ ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ

 ܕܢ݂ܰܘܕܥܘܢ ܠܗ݂ܰ 
ܘܬܒܐܝ  ܡ݂ܰ ܕ ܳ ܳܢܝܐܥܺ  ܡ݂ܰ

ܳ
ܘܬܒܐܘ .ܕܬ ܪ ܝܢ ܶܡܢ ܕܶ   ܡ݂ܰ ܠܳܟܢܘܬܐܳܒܬ݂ܰ ܥ݂ܰܡ ܳܟܗܢܐ  ܕ ܶܡܬܡ݂ܰ

ܨܝܐ ܠܗ ܕܢܶܦܪܘܫ ܘ݂ܰ  ܶܚܡ ܙ݂ܰܒܢܳ ܡ݂ܰ ܝܠܶܝܢ  ܝܢ ܠܶ ܗܳ ܠܐ ܘܶܥܳܕܢܐ ܢܬ݂ܰ
݂ܰ
  ܘܬܦܘܢ ܫܬ݂ܰ ܢܶ ܝܢ ܕܳܒܥܶ  ܐ

ܕܝܫܐܒ ܢܐܘܗܳ   ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ ܘ ܕ݂ܰܠܗܘܢ ܒܢܐ ܐ ܒܙ݂ܰ ܶܙ ̈ܪܳ ܪܒܘܢ ܐܠ  ܬܩ݂ܰ ܢܶ  ܟ݂ܰ ܚ݂ܰ  ܗ݂ܰ ܡܬ݂ܰ  . ܡ ܦܪܝܫ ܘ݂ܰ

ܕܝܫܐ ܝܢ ܕܶ  ܳܣ݂ܟܐ  ܥܶܠ݂ܰܬ ܒ ܢ݂ܶܬܝܶܗܒ ܠܚܘܕ ܒ݂ܰ ܆ ܩܘܪܳܒܢܐ ܩ݂ܰ
 ܨܶܒܘ ܳ

ܳ
ܢ݂ܰ ݂ܬ

݂ܰ
ܕܘ  ܥܒ݂ܰ ܝܢ ܕ݂ܰ ܠܶ ܠܗܳ ܘ݂ܰ  ܐ ܢܳܩܝ ܳܬ݂ܳ ܐ ܐ

ܢ ܢܐ ܕܳ ܒܢܐ ܘܥܶ ܫܘ ܠܗܘܢ ܙ݂ܰ ܐܬܦܪܶ ܥܕܐ ܘܶ ܘ݂ܰ 
ܶ
  ܐ

݂ܰ
 ܐ

݂ܰ
ܐ   ܢܐ ܫܒܝܐܠܘܗܳ . ܪܬܐܩ݂ܰ ܝܐ ܘ ܝܟ ܩܢܘܡܐ ܐ ܒܶܦܚܡ݂ܰ

ܥܕܐ  ܘܗ   ܙ݂ܰ  ܳܨܶܒܐ ܳܢܫ ܕ ܐ  ܕܶܡܬܥܶܒܕ ܟ݂ܰ ܕܘ݂ܰ  ܠܳܘܬ ܠ  ܠܺܡܐ
ܳ
ܘ ܐ

݂ܰ
 ܀ ܶܒܝܬ ܟܪܝܗܐܠ ܣܝܐ ܐ

 ܝܘܡ ܢܝܳ̈ܚܬܐ ܕܰܥܢ̈ܝܕܐ. 4
ܢܺ   ܐ ܕ  ܝܒܝܘܡ ܢܳܝܚܬܐ ܕܥ݂ܰ

݂ܰ
ܟܘܠ ܫܢܐ  ܝܬܐ܆ ܪܘܩܳ ܡܬܐ ܦܳ ܐܕ ܩܝܳ ܢܐ ܕܥܺ ܝܳ ܘܡܐ ܬܪ݂ܰ ܘܟܝܬ ܝ݂ܰ ܐ

 
݂ܰ
ܫܢܐ ܐ ܐ ܫܳ ܐ ܕܐ ܢܳ ܝ ܳ ܠܦ݂ܰ ܒ݂ܰ ܢܕ݂ܰ ܠܡ݂ܰ ܒ݂ܰ ܘܐ ܶܡܢ ܳܗܘܠ݂ܰ

݂ܰ
ܐ ܘܐ ܝܪܐ ܕܡܳ ݂ܬܝܢ ܠ ܢܝ݂ܰܐ ܳܨܝܒܝܢ ܳܘܐܠܔܝܩ݂ܰ ܪܝ  ܕ݂ܰ

 
݂ܰ
ܘ ܪ݂ܰ ܦܪܶ ܐ ܐ ܗ  ܢܶܐ. ܝ݂ܰܘܡܐ ܳܗܢܐ ܝ݂ܰܘܡ݂ܰ ݂ܟܠ݂ܰ ܐ ܝܡ ܒ݂ܰ ܟܘܠ ܫܢܐ ܶܡܬܒܥܶܐ ܶܠܗ   ܆ܒܐ. ܶܡܛܘܠ ܳܗܶܕ

ܪ݂ܟܘ݂ܬܐ.    ܦܳܣܣܐ ܶܡܢ ܟ݂ܰ
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ܐ ܘܙ݂ܰ ܕܟܘܠܗܘܢ ܚ݂ܰ  ܶܕܝܢ ܳܗܫܐ  ܓ 
ܳ
ܠܘ ܶܡܢ ܫܘܠܛ

݂ܰ
ܛ ݂ܬܒ݂ܰ

ܶ
ܐ ܐ   1 ܣܝܩܘܡܢܘ݂ܬܐ ܥܕ݂ܰܡܐ ܠܘܚ 

 2020ܢ ܚܙܝܪܳ 
݂ܰ
ܪܟܘ݂ܬܐ ܕܳܠܣܶܣܪ ܐ ܶܓܐ  ܗܒܐ ܦܳܣܣܐ ܠܳܗܢ ܝ݂ܰܘܡܐ ܕܘܕܥ݂݂ܰܬ ܕܐܠ ܝܳ ܆ ܟ݂ܰ ܢܶܬܚ݂ܰ

ܐ ܒܕ݂ܰ  ܨܝܐ ܕܐ   ܆ܝܪܐ. ܶܡܢ ܝ݂ܰܕ ܳܗܶܕ ܢܳܝܚܬܐ ܕܥ݂ܰܢܝ ܕܐ.  ܐܠ ܡ݂ܰ ܘ ܝ݂ܰܘܡܐ ܕ݂ܰ ܝܪܐ ܒܗ݂ܰ ܠ ܒܕ݂ܰ ܒ݂ܰ ܳܢܫ ܢܶܬܩ݂ܰ
ܪ ܶܡܢ ܗܳ  ܠܒ݂ܰ ܝ ܡܢܐ ܕ݂ܰ ܐ ܕܶ ܡܗ݂ܰ ܢܕ݂ܰ ܘܕܥܘܢ ܘܠ݂ܰ

݂ܰ
ܶܕܩ ܕܢܶܬܬ ܐ  ܝܢ ܳܙ ܢܐܒܳܗܶܕ ܨ ܆. ܳܗ݂ܟ݂ܰ ܝܐ  ܟܡܐ ܕܡ݂ܰ

ܡ  ݂ܬܪܐ ܕܠ݂ܰ
݂ܰ
ܘ ܶܡܢ ܐ ܠ݂ܓ݂ܰ ܪ ܘ݂ܰ ܘܕ݂ܰܥ ܠܒ݂ܰ

݂ܰ
ܥ ܢܶܬܬ ܘ ܝܪܐ ܣ݂ܟܝܪܕ݂ܰ ܬܪ݂ܰ ܘ ܝ݂ܰܘܡܐ  ܗ  ܠܳܣܥܘ̈ܪܐ  ܒܗ݂ܰ
 ܀ ܠܗܘܢܟܘ

 

ܝܐ .  5
̈ܳ
 ܡܘܛ

ܝ ܡܗ݂ܰ ܪܘ ܢܶܡܛܘܢ ܠ݂ܰ ܐ ܕܶܡܢ ܠܥܶܠ ܐܬܕ݂ܟ݂ܰ ܥܕ  ܢܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܦܘܣܳܩܢ ܐ ܘܘ݂ܰ ܝܟ݂ܰ
݂ܰ
  ܆ܐܡܢ  ܐ

ܶܟܝܢ݂ܰܢ ܘܘ ܳܟܗܢ ܐ ܘ ܐ ܥܳܠܳܡܝ ܐܡ  ܶܡܢ ܩܢܘ ܡܣ݂ܰ ܝܬܳܢܝ  ܐ ܥܺܕܬܒ  ܡ݂ܰ ܪܟܐ ܕ݂ܰܡܗ݂ܰ ܐ ܢܶܦܪܣܘܢ  ܡܢ  ܐ ܘܫ݂ܰ
 
ܳ
ܚܒܝ ܫܳܘ݂ܬ ܪ݂ܬܐ ܗܳ ܠ݂ܰ ܬܣܘ  ܐ ܒܐܘܪ݂ܰܚ ܢ݂ܰܘܐܠ ܕܶ ܐ ܶܕܐܓ݂ܰ ܦܘ݂ܰ

݂ܰ
 ܐ ܐ ܚܪܳ ܝ ܳ ܙܢ݂ܰ ܘ݂ܰ  ( WhatsApp) ܐ

ܳ
 ܝܐ.ܢܐ ܕܡܘܛ

 
ܳ
ܢ ܶܕܝܢ ܫܘܠܛ

ܶ
݂ܬ ܶܡܶܕܡ ܐ ܚܪܝܢ܆ ܥܬܝܕܝܢ݂ܰܢ ܒܙ݂ܰܒܢܗ ܐ ܥ݂ܟܘܢܕ ܢܘ݂ܬܐ ܶܦܣܩ݂ܰ  ܀ ܢ݂ܰܘܕ݂ܰ

 

6  . 
̈ܳ
 ܡܐ ܚܘܬ
ܢܘ݂ܬܐ ܘܶܕܝܢ  ܳܣ݂ܟܐ

ܳ
ܙܝܪܘ݂ܬ ܚܘܠܳܡܢܐ ܠܥ݂ܰܡܐ ܕܘ ܗ݂ܰ ܆ ܦܘܳܩܕ ܫܘܠܛ ܚܩܘܢ ܕ ܳܗܢ݂ܰܘ: ܘ݂ܰ ܶܡܢ  ܢܶܬܪ݂ܰ

ܨܝܐ ܘ݂ܰ  .ܐܟܢܘܫܝ   ܢܦܘܫܘܢ ܟܡܐ ܕܡ݂ܰ ܝܬܐ. ܕ݂ܰ ܢܗܪܘܢ  ܢ ܶܡܢ ܟܘܠ݂ܟܘܢ݂ܰ ܝܳܒܥܶ ܶܡܟܝܠ ܒܒ݂ܰ
݂ܰ
ܢ ܕܬ

ܬܨ݂ܰܠܘܢ ܶܡܛܘܠ ܐ ܳܢܫܘ݂ܬܐܗܝܪܐ )ܫܥܘ݂ܬܐܢ݂ܰ  ܝ ܟܘܢ ܘ݂ܰ ܪ ܶܡܢ ܳܗܢ ܺܟܐܒܐ  ( ܒܳܒܬ݂ܰ ܪ݂ܰ ݂ܬܚ݂ܰ
ܶ
 . ܳܩܛܘܐܠܕܬ

ܘ ܶܡܛܘܳܠ݂ܬܗܘܢ ܝܟܘܢ. ܨ݂ܰܠ݂ܰ ܫܳܒܒ  ܪܘ ܳܗܟܝܠ ܠ݂ܰ ܟ݂݂ܰ ܡܨܶܝܬܘܢ.   . ܐܬܕ݂ܰ ܘ ܡܐ ܕ݂ܰ ܢܘܢ ܒܗ݂ܰ
ܶ
ܪܘ ܐ ܕ݂ܰ ܘܥ݂ܰ

ܐ ܕ݂ܰ ܣܳ    ܆ܶܩܢܛܐ ܶܡܢ ܟܢܶܫ ܚܫܝܒܝܢܒ 
 ܬܐ ܝ݂ܰܬܝܪ ܶܡܢ ܩܕܳܗܫܐܝ݂ܬ ܚܒܝܫܝܢ ܒܒ ܳ

ܶ
ܛܥܘܢ  ܝܡ. ܐܠ ܬ

 
ܶ
 ܐ

ܶ
ܠܶܦܢܘ ܠܗܘܢ ܢܘܢ. ܐ

݂ܰ
ܳܕܕܐ܀  ܕܝܠܗܘܢ ܕ ܟܘܠ ܝܘܡ ܘܝܨ݂ܰܦܘ ܐܠ ܬ ܚ   ܘܕ݂ܰ

 

 
݂ܰ
 ܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܘܛ

ܶ
 ܡ ܟܘܠ݂ܟܘܢ ܥ݂ܰ ܐ ܗܘܶ ܬ

 

 ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ +
 ܪܥܝ݂ܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐܡ ܕܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪ݂ܟܝ
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Glane, 1 april 2020 

 

Geachte priesters, bestuursleden en overige leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk, 

 

Shlomo! 

 

Vanwege de voortdurende coronacrisis heeft de overheid gisteren de reeds genomen maatregelen 

verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Voor de goede orde betekent dit onder meer dat tot 

die tijd:   

 

• het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden of te laten organiseren;  

• binnen en rondom een kerk niet meer dan dertig personen aanwezig zijn mogen zijn. Ook in geval van 

uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mogen niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. Ingeval van 

overtreding kan de overheid een boete opleggen van € 4.000,-- aan een kerk en een boete van € 400,-- aan 

natuurlijke personen. 

 

Vergunningplichtige evenementen tot 1 juni 2020 waren al verboden en dat blijft zo.  

 

Het is van belang dat alle kerken in overeenstemming handelen met de door de overheid 

opgelegde maatregelen en beperkingen. Dit klemt temeer daar veel kerkgangers uit ouderen 

bestaan die volgens het RIVM tot de risicogroepen behoren. Tegen die achtergrond heeft ampel 

beraad plaatsgevonden over de vraag hoe om te gaan met verschillende kerkelijke rituelen, in het 

bijzonder die met betrekking tot Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Palmzondag, Pasen en andere 

kerkdiensten alsmede het toedienen van de Heilige Communie. Hierover heeft het volgende te 

gelden. 

 

1. Kerkdiensten op zondagen  

Alle parochies tellen elk een paar honderd gezinnen. Het is in dit verband niet mogelijk een 

kerkdienst te houden waarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit maakt dat alle 

kerkgebouwen tot en met 28 april 2020 gesloten blijven en dat tot die tijd geen kerkdiensten 

worden gehouden en ook geen kerkonderwijs kan worden gegeven.  

 

Evenwel is het een priester toegestaan om met een aantal diakenen (maximaal 10) een kerkdienst 

te houden en die dienst via internet uit te zenden, zodat mensen vanuit hun eigen huis de dienst 

kunnen volgen. De priester en de diakenen dienen daarbij een afstand tot elkaar te houden van 

1,5 meter, zoals door de overheid is bepaald. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat buiten 

deze groep anderen worden uitgenodigd voor de kerkdienst en/of fysiek naar de kerk gaan. Zoals 

gezegd, zij kunnen de kerkdienst vanuit hun eigen huis via internet volgen.  
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2.  Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen 

Nu van overheidswege is bepaald dat niet meer dan 30 personen zich in of rondom een kerk 

mogen bevinden, is het helaas niet mogelijk een kerkdienst te houden op Palmzondag, Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Ook op deze heilige dagen geldt dus dat alleen een priester 

met een aantal diakenen onder de hiervoor weergegeven condities een kerkdienst kan houden die 

via internet wordt uitgezonden en door de mensen vanuit huis kan worden gevolgd. Aangezien 

de overheid in het belang van de volksgezondheid verscherpte maatregelen heeft opgelegd, is het 

overigens geen zonde om op deze heilige dagen een kerkdienst fysiek te missen en een dergelijke 

dienst via internet te volgen. Jongeren en familieleden worden opgeroepen om een tv-aansluiting 

voor hun ouderen te realiseren.    

 

3. Heilige Communie  

De Heilige Communie verdient bijzondere aandacht. Daar bestaat veel behoefte aan, vooral op 

de heilige dagen, maar feit is dat het helaas momenteel niet mogelijk is om iedereen de Heilige 

Communie toe te dienen zonder de grens van 30 personen te overschrijden en daardoor in strijd 

met de wet te handelen. Het uitgangspunt is daarom dat in beginsel geen communie wordt 

gegeven. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.  

 

Het verzoek aan iedereen is daarom om solidair te zijn met elkaar en opoffering te tonen door de 

beperkte plaatsen voor communie beschikbaar te stellen aan de mensen die om bijzondere 

redenen het toedienen van de Heilige Communie niet kunnen overslaan (denk hierbij aan de 

ouderen en degenen die lang hebben moeten vasten).  

Kerkgangers die vanwege bijzondere omstandigheden in aanmerking willen komen voor de 

communie dienen hiertoe een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het kerkbestuur. In 

samenspraak met de priester zal het kerkbestuur vervolgens een datum en tijdstip organiseren en 

aan het desbetreffende kerklid communiceren, zodat laatstgenoemde weet wanneer hij of zij naar 

de kerk kan komen om de Heilige Communie in ontvangst te nemen.  

 

Kortom, het toedienen van de Heilige Communie zal slechts in uitzonderlijke gevallen 

plaatsvinden en alleen op basis van een gemaakte afspraak per lid of gezin. Het systeem is dus 

vergelijkbaar met het maken van een afspraak bij een huisarts of ziekenhuis.  

 

4.  Tweede Paasdag 

Op Tweede Paasdag komen doorgaans duizenden kerkgangers vanuit Nederland, België en 

Duitsland naar het Klooster te Glane. Dit vormt elk jaar een dusdanig groot evenement dat 

hiervoor een evenementenvergunning gevraagd moet worden bij de gemeente.  

 

Aangezien, zoals hierboven vermeld, alle vergunningplichtige evenementen door de overheid zijn 

verboden tot 1 juni 2020, heeft de gemeente Losser laten weten geen vergunning hiervoor te 
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kunnen verlenen. Om die reden is het helaas niet mogelijk om op Tweede Paasdag mensen in het 

klooster te ontvangen.  Dit wordt nu al gecommuniceerd om te voorkomen dat mensen 

bijvoorbeeld vanuit België meer dan twee uur in een auto moeten reizen om te ontdekken dat het 

klooster gesloten is. Om die reden is het belang dat zoveel mogelijk betrokkenen in kennis 

worden gesteld van het feit dat het klooster op de Tweede Paasdag gesloten is voor bezoekers. 

 

5.  Communicatie 

Opdat bovenstaande ter kennis komt van zoveel mogelijk gemeenschapsleden worden priesters, 

bestuursleden en overigens verzocht deze brief verder te verspreiden via e-mail, WhatsApp of 

andere communicatiemiddelen.  

 

Indien de overheid tussentijds anders mocht beslissen, zal dat uiteraard met u gecommuniceerd 

worden.  

 

6. Slot 

Conform het advies van de overheid en het RIVM worden mensen geadviseerd om 

bijeenkomsten zoveel mogelijk te mijden en zoveel mogelijk thuis te blijven. U wordt verzocht 

thuis een kaars aan te steken en te bidden dat de mensheid spoedig wordt verlost van dit kwaad.  

 

Denk daarnaast aan uw medemens. Bid voor hem of haar en help waar u kunt. Ouderen die tot 

de risicogroepen behoren, zitten noodgedwongen nu meer thuis dan voorheen. Vergeet hen niet, 

maar bel hen elke dag en zorg ervoor dat zij niets tekortkomen.  

 

Rest mij u allen een gezegend en gezond leven toe te wensen.  

 

Met Gods zegen, 

 

 

 

+Polycarpus Augin Aydin, 

Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland 

 

 


