
 

KERK VAN DE HEILIGE 

RECHTGELOVIGE 

GROOTVORST ALEXANDER 

NEVSKY 
Een één-koepelige Russisch-Orthodoxe kerk verrijst in het hart 
van Rotterdam nabij de Maas en de Erasmusbrug. De 
architectuur van de kerk lijkt op die van de beroemde Pokrova-
na-Nerli (kerk van de Bescherming van de Moeder Gods aan de 
Nerl).  
Onze parochie valt onder het bisdom Den Haag en Nederland 
van het Patriarchaat Moskou. Hoofd van het bisdom is 
Aartsbisschop Simon (Isjoenin). Geestelijken: aartspriester 
Grigoriy Krasnotsvetov, rector van de kerk, priester Sergi Merks, 
hegoemen Ignatiy (Lokhorst)  en diaken Pavel Smeets. 

GESCHIEDENIS VAN DE PAROCHIE 
VAN DE MOEDER GODS VAN HET SNELLE VERHOOR 

De parochie te Rotterdam is gesticht door Archimandriet 
Dionysius, zoon van een officier van de tsaristische marine en 
sinds 1936 priester van de kapel van de Heilige Maria Magdalena 

te Den Haag, voortgekomen uit 
de hofkapel van H.M. Anna 
Paulowna, de gemalin van Z.M. 
Koning Willem II. 
Archimandriet Dionysius was in 
de jaren 1940-1945 actief in het 
verzet; hij verborg onderduikers, 
waaronder een Joodse vrouw. 
Toen deze bij een huiszoeking 
niet werden gevonden, schreef 
hij dit toe aan de werking van 
een wonderdadige icoon van de 
Moeder Gods, die hij had 
gekregen van een monnik uit 

India. Hij deed toen de gelofte om na de oorlog een kerk te 
stichten in Rotterdam, toegewijd aan deze icoon "de Moeder 
Gods van het Snelle Verhoor". 
Aanvankelijk werden de diensten gehouden in een gehuurde 
ruimte van een muziekschool aan de Heemraadsingel. In 1957 
kreeg de parochie de beschikking over een woonboot "het 
Noorderlicht", gelegen bij de Mathenesserbrug, die als kapel werd 
ingericht en toegewijd aan de Heilige Nikolaas. 
Op 26 januari 1959 werd in een woonhuis - Persijnstraat 16 - een 
kapel, toegewijd aan de icoon van de "Moeder Gods van het 
Snelle Verhoor", geconsacreerd door Metropoliet Nikolaas van 
Parijs en bisschop Anthony van Londen.  

HET BOUWEN VAN DE NIEUWE KERK 
De laatste decennia is het aantal parochianen dermate 
toegenomen, dat de bestaande kerkruimte werkelijk te klein was 
geworden. Het gebouw kon alle parochianen, van verschillende 
achtergronden, voor wie deze kerk een tweede thuis geworden 
was, niet meer bevatten.  
Ruim acht jaar geleden is aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov, 
die sinds 1990 rector van de kerk op de Persijnstraat is, 
begonnen met de verwerkelijking van het idee om een echte 
Russische kerk in deze havenstad te bouwen. Met dit doel is, met 
de zegen van Patriarch Aleksiy van Moskou en geheel Rusland, 
een stichting voor de bouw van een Russisch-Orthodoxe kerk in 

Rotterdam in het leven 
geroepen. 
De gemeente Rotterdam heeft 
een perceel voor het bouwen 
van de kerk beschikbaar gesteld, 
waarvan de Russische kerk de 
erfpacht voor een periode van 
99 jaar afgekocht heeft. Een 
ontwerp werd gemaakt door 
Architectenbureau Waardenburg 
te Hattem. 
Het belang van dit project wordt 
onderstreept door de opname 
ervan in het gezamenlijke 
actieprogramma dat 
ondertekend werd tijdens het 
bezoek van koningin Beatrix aan 

Rusland in 2001. 
De toestemming voor de bouw 
werd in 2002 verkregen. Er waren 
twee aannemers: het 
Nederlandse bedrijf Heijmans en 
het Russische Baltische 
Bouwbouwbedrijf - BSK, dat veel 
ervaring heeft met het bouwen 
van kerken. Het Baltische 
Bouwbedrijf heeft in Rusland ruim 
veertig kerken gebouwd. 
Medewerkers van BSK waren 
verantwoordelijk voor het bouwen 
en het afwerken van het 

kerkgebouw. 
Op 19 september 2002 ging de eerste paal de grond in en op 13 
november, in de aanwezigheid van talrijke gasten, werd de 
ceremonie van de Eerste Steenlegging gehouden. 
De gouden koepel met kruis (totaal gewicht 1600 kg, lengte 7,5 
meter) is geplaatst op 7 mei 2003. 
De iconostase is vervaardigd door de leerlingen van de 
Iconenschilderschool van de Moskouse Geestelijke Academie en 
Seminarie onder leiding van hegoemen Loeka (Golowkow) te 
Sergiëv Possad.  
De kerk is versierd met een gouden kroonluchter van drie niveaus 
en een gouden altaarbekleding - een gift van de Kazanskij 
Kathedraal in Sint-Petersburg. 
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INWIJDING VAN DE KERK 
De plechtige dienst van de Inwijding 
van de nieuwe kerk vond plaats op 20 
juni 2004. 
De kerkwijding en de Goddelijke 
Liturgie werden voorgegaan door 
Metropoliet Kyrill van Smolensk en 
Kaliningrad, voorzitter van de Afdeling 

Buitenlandse Kerkelijke Betrekkingen 
van het Moskouse Patriarchaat in 
concelebratie met Aartsbisschop 
Simon van Brussel en België, Bisschop 
Athenagoras van Sinope 
(Oecumenisch Patriarchaat),  de rector 
van de kerk – aartspriester Grigoriy 
Krasnotsvetov en andere geestelijken 
van de Russische en andere Orthodoxe kerken in Nederland en 
België, alsmede gasten uit Sint-Petersburg. 

HEILIGDOMMEN VAN ONZE KERK 
De icoon van de Heilige rechtgelovige grootvorst Alexander 
Nevsky met relieken – een gift van het Alexander Nevsky 
Klooster te Sint-Petersburg. 
De icoon van de Heilige Herman, Zossima en Sawwatij 
Solowetskij met relieken – een gift van het Solowetskij Klooster. 
De icoon van Aartsbisschop Lukas (Woino-Jassenetskij) met een 
deel van zijn kist – gift van een parochiaan. 
De vererenswaardige icoon van de Moeder Gods van het Snelle 
Verhoor. 

DIENSTEN 
De Goddelijke Liturgie wordt gecelebreerd elke zondag om 10:30.  
Voor inlichtingen over de andere (Feestelijke) diensten en 
molebens kunt u bellen met de telefoonnummers hieronder.  
Buiten is er een convocatielijst aanwezig. 

Informatie over de Doop, Biecht, Trouwen, en andere 
Sacramenten kunt u verkrijgen bij de priester of bij het 
kaarsenwinkeltje. Hier kunt u ook vragen om bijzondere diensten 
(molebens, inwijding van uw huis, auto, etc.) en andere gebeden.  

ADRES- EN ELEFOONGEGEVENS 
Het adres van de kerk:  
Schiedamsesingel 220 
3012 BA Rotterdam, Nederland 
Openbaar vervoer: Tram 5, afstappen bij de halte ‘Kunsthal’, of 
met de metro tot ‘Leuvenhaven’.  
Telefoon/fax: +31 10 4771272 
Telefoon in de kerk: +31 10 2132686 
E-mail: info@ruskerk.nl  
Internet: www.ruskerk.nl
Postgiro: 617904 Russ.Orth.Kerk.Gem 
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