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Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Zondag 16 augustus
Maria
Tenhemelopneming
Mij geschiede naar
uw woord
< Open hier het boekje >

Een bijzondere kerk:

Santa Maria Gloriosa
dei Frari
Er zijn vele kerken gewijd
aan Maria en ook zijn er
behoorlijk wat kerken gewijd
aan de Hemelvaart van Maria. In Venetië staat een Franciscanenkerk die Maria in al haar glorie
wil laten zien. Dat is gelukt, want het meest bekende kunstwerk wat daar te hangt, is het
altaartstuk van de schilder Titiaan: de hemelvaart van Maria.
Geschiedenis van de kerk
In 1209 gaf Paus Innocentius III (1198-1216) zijn mondelinge goedkeuring aan de
gemeenschap van de fratres minores, de minderbroeders. Dit was het begin van de Orde der
Franciscanen. Niet lang na de dood van Sint Franciscus van Assisi, de stichter van de orde, in
1226 kwamen de eerste Franciscanen in Venetië aan. In de jaren 1230 wees de Doge Jacopo
Tiepolo (1229-1249) hun een vervallen Benedictijnse abdij in een moerassig gedeelte van de
stad toe. Dit was bepaald geen ideale plek, maar bedelorden als de Franciscanen floreerden
juist onder dit soort omstandigheden. In 1280 werd de eerste kerk op deze locatie gewijd. Deze
kerk was veel kleiner dan de huidige Frari-kerk en ook de oriëntatie van het gebouw was
anders: de apsis was op het noordoosten gericht. Al snel bleek dat de kerk volstrekt ongeschikt
was om de hordes Venetianen uit de armere klassen op te vangen die naar de Frari
toestroomden om de mis bij te wonen. Zo rond de tijd dat de Doge Francesco Dandolo (13291339) overleed, die overigens in de kapittelzaal van de Frari werd begraven, was al het besluit
genomen om de oude kerk af te breken en een nieuwe en grotere versie te bouwen. De
oriëntatie van deze kerk werd omgedraaid.
De bouw van de nieuwe
kerk begon rond 1340.
De volgende honderd
jaar vorderde het werk
gestaag. De nieuwe
kerk van de Frari heeft
een apsis die op het
zuidwesten is gericht en
dit gedeelte van de kerk
werd als eerste
gebouwd. Het oude
gebouw stond er toen
nog en werd nog
gebruikt voor
kerkdiensten. Pas kort
na 1415 werd de oude
Frari-kerk eindelijk
afgebroken zodat de
bouw van het noordoostelijke gedeelte van de nieuwe kerk kon beginnen. De Santa Maria
Gloriosa dei Frari die we vandaag de dag zien werd in 1442 voltooid en precies vijftig jaar later
gewijd, op 27 mei 1492. Ze is onderdeel van een groter complex waartoe ook een klooster met
twee kruisgangen behoort (niet toegankelijk voor het publiek).
Exterieur
Het is niet gemakkelijk om de buitenkant van de kerk goed in ogenschouw te nemen of er een
mooie foto van de maken. De Frari is namelijk enorm en staat ingeklemd tussen vele kleinere
gebouwen aan de linker- en rechterkant. Het plein voor de kerk is piepklein en om de hele gevel
te kunnen zien, kunt u het beste even het kanaal oversteken. Daarmee voorkomt u ook dat u uw
nekspieren blesseert bij het omhoogkijken. Eigenlijk is gewoon een hele grote kerk die aan de
buitenkant niet echt bijzonder te noemen is. Het word pas overweldigend als je de kerk
binnenstapt.

Het belangrijkste en
bekendste kunstwerk
dat binnen hangt, is
Titiaans schilderij van
de Tenhemelopneming
van de Maagd boven
het hoogaltaar. Het zeer
grote schilderij meet 6,9
bij 3,6 meter en is
daarmee een van de
grootste altaarstukken
in Venetië. Het is goed
te verklaren waarom
het zo groot is: de kerk
zelf is immens, met een
lengte van meer dan
honderd meter, en
mensen die achterin
stonden, moesten de op het schilderij afgebeelde figuren ook kunnen zien. Titiaan (ca. 14881576) werkte van 1516 tot 1518 aan dit schilderij. Omdat hij traditioneel was ingesteld,
schilderde hij het werk niet op doek, maar op houten panelen. We zien de Maagd Maria die naar
de hemel wordt meegevoerd op een wolk die wordt ondersteund door cherubijnen. Boven haar
zijn God de Vader en twee engelen afgebeeld. Een van hen houdt een kroon vast die voor de
Maagd bedoeld is. Onder de wolk staan de Apostelen, duidelijk onder de indruk van het tafereel
dat zich boven hen afspeelt. De Tenhemelopneming werd in 1817 van haar oorspronkelijke plek
weggehaald om te worden tentoongesteld in de Gallerie dell’Accademia, maar in 1919 keerde
het werk terug naar de Frari en sindsdien is het niet meer verplaatst.
De Hemelvaart van Maria was de eerste, grote,
religieuze en officiële opdracht voor Titiaan. Hij
voltooide het altaarstuk in twee jaar. Titiaan heeft dit
werk gesigneerd – onder in het midden iets rechts
naast de zittende Petrus -, iets wat hij zelden deed.
De handelingen van de figuren zijn dicht bij het
beeldvlak geplaatst. Hierdoor ontstaat er een smal
toneel, waardoor de kijker er direct bij betrokken
raakt. Elke zone wordt door visuele gebaren met de
andere zones verbonden tot aan Maria, die omhoog
kijkt naar God de Vader. Maria wordt verheerlijkt
(gloriosa) door musicerende en zingende engelen.
Zoals altijd heeft de kleur een duidelijke functie bij
Titiaan. In zijn Hemelvaart van Maria hebben de
diep rode en warme oranjetinten en de zonnige
huidtinten met het goud erachter het effect van een
sprankelend verlichte omhoogstuwende massa.
Een rode driehoek draagt sterk bij aan de
opwaartse beweging.
Lodovico Dolce, schrijver (van o.a. Dialogo della
Pittura) en vriend van Titiaan, was op 19 mei 1518
bij de onthulling van het doek aanwezig. Dolce
beschrijft dat het publiek – en vooral andere
Venetiaanse kunstenaars – geshockeerd waren
toen zij het schilderij zagen. Zulke dynamische,
meer dan levensgrootte figuren en dramatiek waren
ongekend in de traditie van de schilderkunst in de
serenissima. Langzaam sloeg de algemene
stemming om en uiteindelijk werd de Hemelvaart
van Maria alom geprezen en bewonderd.
Graftombe Titiaan
Deze zeer productieve schilder stierf in
1576 aan de pest. Ondanks zijn grote
verdiensten als kunstenaar was zijn
beloning slechts een simpele vloertegel
die zijn graf aanduidde. In de
negentiende eeuw werd de opdracht
gegeven om voor de grote kunstenaar
een graftombe te maken die paste bij
zijn statuur. Tussen 1838 en 1852 werd
er aan gewerkt. De reliëfs op de
graftombe zijn erg mooi. Deze stellen
enkele van Titiaans belangrijkste
religieuze werken voor: achter het beeld
van Titiaan zelf zien we zelfs een
gebeeldhouwde versie van de
Tenhemelopneming van de Maagd!

MMM komt twee weken later uit

Coronavirus zit MMM dwars

In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat "ijs en weder dienende" per 1 september er weer een
verruiming van het aantal vieringen zal worden doorgevoerd. De verschijningsdatum van het
MMM (met het rooster) was hierop afgestemd.
Helaas werd de hoofdredacteur (begin van de afgelopen week) geveld door een heftige griep
met veel Coronasymptomen. Een Coronatest was het logische gevolg. Maar voordat de test kon
worden uitgevoerd en de uitslag daarvan binnen was, was er een verplichte quarantaine.
Gelukkig bleek het geen Corona te zijn en kon de quarantaine worden opgeheven. Het gevolg
was wel (door de ziekte zelf en de quarantaine) dat het MMM niet tijdig kon worden afgemaakt.
MMM nr. 7 verschijnt nu op dinsdag 8 september.
Ter overbrugging zal het rooster van 30 augustus t/m 13 september in een van de komende
Nieuwsbrieven worden opgenomen.

Gebed en financiële steun
voor Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal
Boutros Raï roepen op tot hulp
Op 4 augustus werd Libanon
plotseling getroffen door een
verwoestende explosie in de haven
van Beiroet. Een aanzienlijk deel
van de hoofdstad werd verwoest en
zwaar beschadigd, met vele doden,
gewonden en duizenden dakloze
mensen tot gevolg. Beiroet en
Libanon leven in kwetsbare
omstandigheden.
Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep paus
Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen
tot solidariteit en financiële steun.
De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en
vragen op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de
bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn
van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking
van Beiroet.
Kerk in Nood
Momenteel organiseert Kerk in Nood een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in
Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, o.a. voedselpakketten voor
getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484
t.n.v. Kerk in Nood (’s Hertogenbosch) o.v.v Beiroet.
Samenwerkende hulporganisaties
De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via
Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en
psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon:
NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.
Voorbede voor komende zondag 16 augustus
Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het huidige
Libanon, bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in
Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods
barmhartige liefde mogen ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag
worden met wijsheid en rechtvaardigheid.
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