Rusland: Kremlin, Kerken, Hermitage
Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie weer een parochiereis
verzorgen. En dit jaar heb ik gekozen voor een bijzondere reis naar Rusland. Uiteraard kunnen we niet
het hele land verkennen in één rondreis, want Rusland is het grootste land ter wereld. Daarom beperken we ons tot het gebied rondom de twee grote steden Moskou en St. Petersburg. Maar denk niet dat
deze reis enkel een wat uitgebreide stedentrip wordt, uiteraard doen we deze reis nog veel meer. Want
we willen ook het authentieke Rusland ontdekken met haar majestueuze kloosters, imposante paleizen en indrukwekkende platteland, waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Het thema van deze reis is
dan ook: ‘Rusland: Kremlin, Kerken, Hermitage’.

Moskou

Gouden Ring

en kleine handelsplaatsen en zien we de typische Datsja’s
en Russische buitenhuisjes. Ook vinden we hier diverse
prachtige buitenverblijven en paleizen van de tsaren.

St. Petersburg
En dan komen we aan in St. Petersburg, dat ook wel de
tweede hoofdstad van Rusland wordt genoemd. Deze
prachtige stad, het Venetië van het Noorden, werd op bevel van Tsaar Peter de Grote naar het voorbeeld van Amsterdam gebouwd en is uitgegroeid tot één groot, indrukwekkend museum met een mengeling van Russische en
Italiaanse Barok-bouwstijlen.

Daarna reizen we langs de magische Gouden Ring. Dit is
de naam van een aantal van de oudste steden van Rusland die een schat aan architectonische en culturele waarden omvatten.
Vladimir was ooit de hoofdstad, de prachtige Uspenski-kathedraal en de Demitrius-kathedraal (UNESCO werelderfgoedlijst) herinneren daar nog aan.

Allereerst bezoeken we Moskou, de machtige hoofdstad van Rusland. Hier bezichtigen we de Alexandertuinen, het Leninmausoleum en de Wasiliuskathedraal. Uiteraard brengen we een uitgebreid bezoek aan het centrum
van de Russische macht: het Rode Plein en het Kremlin.
Maar ook bezoeken we de indrukwekkende metrostations,
het ‘Witte Huis’ waar Boris Jeltsin geschiedenis schreef
en het klooster Novodevitsjij Monastyr, waar beroemde Russen als Tsjechov, Gogol, Raisa Gorbatsjova, Nikita Chroesjtsjov en Boris Jeltsin begraven liggen. Ook het
uitstapje ‘Moscow by Night’ mag natuurlijk niet ontbreken.

Informatieavond

Hier bezoeken we het hemelsblauwe Smolnyklooster; de
Verlosserskerk, waar tsaar Alexander II stierf, en de indrukwekkende Sint Isaakskathedraal. Deze kathedraal is
altijd de belangrijkste kerk van Rusland geweest, de dom
van deze kathedraal domineert nog steeds de prachtige
skyline van St. Petersburg.
In de vestingskathedraal vonden vrijwel alle Russische
tsaren hun laatste rustplaats, van Peter de Grote tot de
laatste tsaar, Nicolaas.
Suzdal is een romantisch plaatsje: overal zie je houten
huisjes voorzien van traditioneel bewerkte voorgevels en
dakranden, oude handelshuizen, kloosters, kerken en natuurlijk een Kremlin. Het is een heerlijke plaats om lekker
te dwalen en je in het oude Rusland te wanen.
Kostroma, gelegen aan de beroemde Wolga-rivier, is de
bakermat van de Romanov Dynastie, de laatste Tsaren familie van Rusland.
Yaroslavl was in de 16e en 17e eeuw een belangrijke handelsstad in Rusland, wat tot uiting komt in de statige pleinen, mooie huizen en grote kerken met prachtige fresco’s.
Hier maken we ook een boottocht over de Wolga.
Rostov the Great is een typisch plattelandsplaatsje, waar
de tijd lijkt te hebben stilgestaan.
In Sergiev Posad bevindt zich één van de belangrijkste
kloosters, ooit het spirituele centrum van Orthodox Rusland. Ook nu komen hier nog vele pelgrims.
De meeste rondreizen gaan van Moskou naar St. Petersburg per vliegtuig of (nacht)trein. Wij niet, want ik wil jullie ook graag het platteland tussen deze steden laten zien.
Onderweg reizen we dan ook door romantische dorpjes

Ook maken we hier een boottocht door de grachten van
deze stad en zien we de historische gebouwen aan ons
voorbij glijden.
Een van de hoogtepunten van deze reis is een bezoek aan
de Hermitage. Met een oppervlakte van meer dan 100.000
m², 360 expositieruimten en bijna drie miljoen kunstvoorwerpen is de Hermitage een van de belangrijkste musea
ter wereld! De collectie varieert van werken uit de klassieke oudheid tot de Hollandse meesters. Schilderijen van
Rembrandt worden afgewisseld door beelden van Rodin.
Peterhof (Petrodvorets) is waarschijnlijk St. Petersburg bekendste en spectaculairste keizerlijke buitenverblijf. Het paleizen- en tuinencomplex ligt aan de Finse Golf en wordt
vaak het ‘Russische Versailles’ genoemd. Het paleis bevindt
zich temidden van een gigantisch, fraai aangelegd park, dat
vergulde beelden, fonteinen en waterpartijen heeft. Uiteraard bezoeken we het majestueuze paleis ook van binnen.

Deze complete 15-daagse reis zal gehouden worden van
zaterdag 31 augustus t/m zaterdag 14 september 2019.
Het wordt een ‘Rusland-net-even-anders’-reis want er is
op deze reis heel veel te zien en te beleven. Het belooft
dan ook weer zo’n kerkelijk-culturele reis te worden vol indrukwekkende ontmoetingen, waarbij we soms toeristen
zijn, maar ook hier en daar nog ware reizigers, die gastvrij onthaald worden. Kortom, het wordt een reis om nooit
meer te vergeten!
Mocht uw interesse gewekt zijn, kom dan naar de informatiebijeenkomst over deze parochiereis:
woensdagavond 24 april om 20.00 uur in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen. Uiteraard kunt u voor
verdere informatie vrijblijvend contact opnemen met pastor Guido Dieteren: (0317) 619198,
guido.dieteren@casema.nl.

