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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

WEEKBRIEF  
15 augustus 2020  

 

 

 

 

 

 

In deze Weekbrief doen we noodzakelijkerwijs een oproep aan alle 

kerkgangers zich aan de coronamaatregels in onze kerk te houden. Het gaat 

daarbij om ons ieders veiligheid! Er is een oproep voor de jaarlijkse MIVA 

collecte en u leest een verslag over het afgelopen Laurensfeest. Het nieuws 

uit ons aartsbisdom gaat over een oproep tot gebed en financiële steun voor 

Beiroet, de 38e editie van ‘Kerken kijken Utrecht’, een nieuwe fietsroute langs 

kerkelijk erfgoed in Oost Nederland en de zomerkampen voor de jeugd van 

ons Aartsbisdom. Verder over heiligen Geert Groote en Gregorius van Utrecht 

die een belangrijke rol gespeeld hebben bij de ontwikkeling van het 

geloofsleven in Nederland en tot slot natuurlijk mooie bezinningsteksten en 

een leuke afsluiter. Ook in deze vakantietijd is er genoeg te lezen.  

Veel leesplezier! 

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:  

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings 

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.  

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

VIERINGEN  

• Zondag 16 augustus, 20e zondag door het jaar, 10.00 Gebedsviering 
Voorgangers: Irene Elsevier en Wim Kremer 

• Dinsdag 18 augustus, 10:00 gebedsviering, voorganger: Irene Elsevier 
• Zondag 23 augustus, 21e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, 

voorgangers: Willy Eurlings en Wim Kremer 
• Dinsdag 25 augustus, 10:00 gebedsviering, voorganger: Voorganger Antoon 

van Gaans 
• Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze 

parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze 
Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben. 

• Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering 
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. 

Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.  
 

 

mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl
http://www.facebook.com/RKamersfoort
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INTENTIES ZONDAG 16 AUGUSTUS, 20E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, 

Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen; Leen, Onny en José Gadellaa.  

En voor Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing; Hendrika Theresia 

Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

INTENTIES ZONDAG 23 AUGUSTUS, 21E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Voor Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing; Hendrika Theresia Ursem-

Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

 

CORONAMAATREGELS NALEVEN! 

Nu in de samenleving de ‘coronateugels’ gevierd worden lijkt het er op dat in 

onze Michaëlkerk sommige parochianen de door onze parochie ingestelde 

maatregels vergeten of  in sommige gevallen zelfs negeren. Dat is beslist niet 

de bedoeling! Ook krijgen we signalen van verontruste parochianen die zien 

dat medeparochianen de regels niet voldoende naleven. Deze regels zijn 

gemaakt om op een veilige manier te kunnen blijven vieren. We moeten er 

niet aan denken dat een mogelijke corona-uitbraak tot onze kerk te herleiden 

is, want in dat geval bestaat de kans dat we de deuren moeten sluiten. 

Daarom nog voor de duidelijkheid de belangrijkste regels op een rijtje:  

1. Aanmelden. U dient zich voor iedere zondagviering aan te melden. Dat 

kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de betreffende viering. De 

aanmelding/registratie is niet alleen om het aantal plaatsen te controleren 

maar ook om een bron- en contactonderzoek bij een eventuele corona-

uitbraak te kunnen vergemakkelijken.  

2. Afstand. Houd zowel bij het naar binnen als naar buiten gaan en bij het 

koffie drinken buiten een veilige afstand van 1,5 meter tot elkaar.  

3. Handen reinigen. Bij het naar binnen gaan ontsmet u uw handen, ook als 

u ze kort daarvoor thuis nog zo goed gewassen hebt. 

4. Er is éénrichtingsverkeer in de kerk. Naar binnen door het middenpad, 

naar buiten langs de zijpaden. 

5. Plaats toewijzing. U krijgt door de koster een plaats toegewezen. U kunt 

dus niet op uw ‘vaste’ plaats zitten. Als u vooraan wilt zitten komt u vroeg, 

als u achteraan wilt komt u iets later.  

6. Zingen. Tijdens de viering wordt er door de kerkgangers vanwege het 

besmettingsrisico niet gezongen. Er zal wel een cantor met begeleiding zijn. 
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De uitgebreide maatregels zijn te lezen in de 

Weekbrieven van 13 en 20 juni. Als we ons 

allemaal aan die regels houden kunnen we op 

een veilige manier blijven vieren.  

 

 

 

MIVA COLLECTE VOOR MEDISCHE ZORG IN BANGLADESH 

In het weekend van 29 en 30 augustus vindt de MIVA collecte in de 

katholieke kerken plaats. Dit jaar besteden ze aandacht aan de medische zorg 

in Bangladesh en voornamelijk aan  de miljoenen vluchtelingen op de grens 

van Myanmar en Bangladesh. Op een klein stukje land leven bijna 1 miljoen 

Rohingya vluchtelingen in een vluchtelingenkamp. Terug naar Myanmar 

kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet. Er is veel te weinig 

voedsel, medische zorg en onderdak. Er zijn wat kleine klinieken gebouwd 

maar nog veel te weinig. De droom van pionier Anwar (43) is om het leed van 

de mensen hier te verzachten. Daar zet Anwar zich dag en nacht voor in.  

Voor meer info : https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2020-vraagt-

aandacht-voor-vluchtelingen-in-bangladesh/  

Collecte van harte aanbevolen zodat pionier Anwar meer kan doen in dat 

gebied.  

https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/06/Weekbrief-Micha%C3%ABl-Laurens-13-juni-2020.pdf
https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/06/Weekbrief-Micha%C3%ABl-Laurens-20-juni-2020-V3.pdf
https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2020-vraagt-aandacht-voor-vluchtelingen-in-bangladesh/
https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2020-vraagt-aandacht-voor-vluchtelingen-in-bangladesh/
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LAURENSFEEST  

Afgelopen zondag 9 augustus vierden we in de 

Michaëlkerk het Laurensfeest (Feest 10 augustus) 

Aan het begin van de viering vertelde Willy Eurlings 

over de levensloop en de heilige Laurentius van 

Rome, en de relatie met onze gemeente De Bilt. 

Voor de inhoud daarvan verwijzen we naar de 

bijdrage over Laurentius in de vorige weekbrief.  

Na afloop van de viering was er 

een gezellig samenzijn (op 

afstand, maar niet afstandelijk) 

op het kerkplein, dat voor die 

gelegenheid feestelijk versierd 

was. Er werd gezellig geklets en pastor Mauricio Meneses 

zong voor deze gelegenheid het lied ‘Golpe con Golpe’, 

een ‘tropical muziek of porro’. Het lied is typisch uit het 

noorden van Colombia en is daar onmisbaar bij alle 

volksfeesten. Het gaat over de ‘Wet van de liefde. Wat 

mensen voor mij doen doe ik ook voor de mensen terug’. 

Pastor Mauricio deed de danspasjes voor en veel 

parochianen volgden hem daarin. Het was erg gezellig! Zie onderstaand een 

foto-impressie. Hopelijk zijn we in staat om het Michaëlfeest (zondag 27 

september) 

net zo 

uitbundig te 

vieren.  

  

  

https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2020/07/Weekbrief-Micha%C3%ABl-Laurens-1-augustus-2020-1.pdf
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

OPROEP TOT GEBED EN FINANCIËLE STEUN VOOR BEIROET 

Libanon werd op 4 augustus 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 tot het verlenen van 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. Ook vragen 

zij een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de 

bevolking van Beiroet. 

Kerk in Nood 

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van 

solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met 

verschillende kerkelijke projecten, onder andere 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. 

 

  

https://www.aartsbisdom.nl/oproep-tot-gebed-en-financiele-steun-voor-beiroet/
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38E EDITIE KERKEN KIJKEN UTRECHT  

Deze zomer vindt de 38ste editie plaats van Kerken 

Kijken Utrecht. Tot en met zaterdag 12 september zijn 

acht kerkgebouwen in het centrum van Utrecht weer 

open voor bezichtiging. Tijdens dit zomerevenement 

zijn gidsen van Kerken Kijken Utrecht aanwezig voor 

cultuurhistorische rondleidingen. Ook kunnen 

bezoekers wekelijks gratis lunchconcerten bijwonen.  

De deelnemende kerken zijn de St. Catharinakathedraal, de Domkerk, de 

Geertekerk, de Jacobikerk, de Lutherse kerk, de Nicolaïkerk, de Pieterskerk 

en de St. Willibrorduskerk. Er zijn de nodige maatregelen getroffen om de 

kunnen voldoen aan de RIVM-protocollen. Het is aan te raden om voor bezoek 

de website te raadplegen voor actuele openingstijden van de kerkgebouwen: 

www.kerkenkijken.nl. De toegang is traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) 

donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 

Tot en met vrijdag 4 september kunnen bezoekers bovendien wekelijks op 

woensdag en/of vrijdag een lunchconcert bijwonen in één van de 

deelnemende kerken. De toegang is gratis maar een gift voor de muzikanten 

wordt op prijs gesteld, aanmelden via de website!” 

Voor kinderen heeft iedere ‘Kerken Kijken kerk’ een eigen kleurplaat met 

speurtocht. “Ideaal om voor kinderen een bezoek aan de kerk extra leuk te 

maken,” aldus Kerken Kijken Utrecht. De deelnemende kerken zijn: de 

Geertekerk, de Jacobikerk, de Lutherse kerk, de Pieterskerk, de St. 

Catharinakathedraal en de St. Willibrorduskerk. De Domkerk heeft een eigen 

speurtocht à € 1. 

 

FIETSROUTE LANGS KERKELIJK ERFGOED IN EN ROND ZIEUWENT 

Oost-Achterhoek is een opmerkelijke fietsroute 

rijker. Een zorgvuldige voorbereiding door een 

enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid 

tot de route ‘Langs kerken, kruisen en 

kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de 

Geloofsgemeenschap H. Werenfridus (St. Ludger 

parochie) en Oudheidkundige Vereniging Zuwent 

is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km.  

De fietsroute leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus 

erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van 

Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen. 

Meer informatie: www.achterhoekseroutes.nl  

http://www.achterhoekseroutes.nl/
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ZOMERKAMPEN: SPEL, CATECHESE EN FEESTEN 

Veel activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht 

konden de afgelopen maanden vanwege de 

coronacrisis niet doorgaan, maar de 

zomerkampen (1-6 augustus) in Haarle 

gelukkig wel. Het kinderkamp (7-12 jaar) 

had als thema ‘Beloofd is beloofd’, het 

tienerkamp (13-16 jaar) stond in het teken 

van de christelijke feesten. Vicaris Hans 

Pauw (Jeugd en Jongeren) kijkt tevreden 

terug: “Het was een mooie week vol met spel maar ook met inhoud.” 

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de zomerkampen.  

 

  

https://www.aartsbisdom.nl/zomerkampen-spel-catechese-en-feesten/
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HEILIGEN 

Geert Groote, Deventer Nederland; grondlegger Moderne Devotie; † 1384. 

Feest 20 augustus.  

Geert Groote was de zoon van de burgemeester 

van Deventer. Hij had dus de middelen en het 

voorrecht om te studeren; dat zou hij gedaan 

hebben te Parijs, Orléans, Praag en Keulen. Later 

stond hij bekend als 'Magister'; dat wil zoveel 

zeggen als afgestudeerd aan de universiteit. 

De kerkgemeenschap gonsde aan het begin van 

de 14e eeuw van de vernieuwingsbewegingen; 

daar was de Kerk trouwens hard aan toe. In Italië 

had een eeuw tevoren Franciscus van Assisi († 

1226; feest 4 oktober) de  armoedebeweging van 

de minderbroeders (= Franciscanen) op gang 

gebracht; in Spanje en Zuid-Frankrijk had 

Dominicus († 1221; feest 8 augustus) de Orde der Predikheren (= 

Dominicanen) opgericht; vele kloosters sloten zich aan bij de eenvoud van de 

cisterciënzer beweging, die door Bernardus van Clairvaux († 1153; feest 20 

augustus) op gang was gebracht. 

Geert Groote legde kontakten met de kartuizers bij Arnhem, een strenge 

orde, waarvan de leden in drastische afzondering proberen God te vinden. Hij 

deed er veel inspiratie op en begon zich eenvoudig te kleden; ook zijn woning 

was bescheiden ingericht. Hij sloot zich niet bij een bestaande kloosterorde 

maar verzamelde gelijkgezinden om zich heen en tezamen brachten zij de 

dag door in gebed en werk in een uiterst sobere levensstijl. Ze noemden zich 

'Broeders van het Gemene (= Gemeenschappelijke) Leven'. Hun werk 

bestond voor een groot deel in het schrijven en uitgeven van (goedkope) 

geestelijke boeken: de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, dus het 

schrijven en uitgeven van boeken was uiterst kostbaar. 

Onder de mensen verspreidden zij een praktische vroomheid van eenvoud, ze 

waren een goed voorbeeld in het kader van die tijd. De beweging verspreidde 

zich eerst in het gebied rond de IJssel (Zwolle, Windesheim, Deventer enz.); 

van daaruit tot in de wijde omgeving. Zij kreeg de naam 'Moderne Devotie'. 

Een van de beroemdste geschriften uit hun gelederen is 'De Navolging van 

Christus' door Thomas à Kempis. Geert Groote is slechts 44 jaar oud 

geworden; hij stierf aan de pest te Deventer.  
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Gregorius van Utrecht osb, abt, Nederland;  

† 775. Feest 25 augustus. 

Gregorius moet rond 707 geboren zijn uit een 

Frankische familie die landgoederen had aan de 

Moezel. De 14-jarige Gregorius logeerde bij zijn 

oma op het moment dat Sint Bonifatius daar om 

onderdak vroeg. Deze had in Friesland ten 

zuiden van de Zuiderzee het evangelie 

verkondigd en trok nu naar Hessen en Thüringen 

om de mensen daar in contact te brengen met 

het evangelie. We schrijven het jaar 722. 

De jonge Gregorius krijgt de eervolle opdracht de tafellezing te verzorgen 

voor de communiteit en het gezelschap dat te gast is. Zo kon hij laten zien 

wat hij op de hofschool geleerd had. Hij doet het zo goed dat Bonifatius 

belangstelling krijgt voor de jongen: “Je leest heel goed, mijn zoon, maar lees 

je ook met begrip, kun je met eigen woorden weergeven wat je zojuist 

gelezen hebt? “ Nu moet Gregorius bekennen dat hij dat niet kan. Bonifatius 

laat de jongen opnieuw lezen en geeft bij iedere zin uitleg. De jongen is diep 

onder de indruk. Na de maaltijd sluit hij zich bij het gezelschap van deze 

missionaris aan.  

Gregorius is erbij als Bonifatius in 737/38 de paus bezoekt. Deze stelt de 

grote Apostel aan tot zijn persoonlijk gezant om de bestaande Duitse 

bisdommen te hervormen. Dat valt nagenoeg samen met de dood van Sint 

Willibrord († 739; feest 7 november). Wellicht is dat het moment waarop hij 

zijn leerling Gregorius naar Utrecht stuurt om er de leiding op zich te nemen 

van de St-Maartensabdij, enige jaren tevoren door St. Willibrord gesticht. 

Toen Willibrord gestorven was, had Bonifatius van de paus de opdracht 

gekregen voor een opvolger te zorgen. Naar het schijnt heeft Gregorius toen 

de leiding op zich genomen van het bisdom Utrecht, zonder ooit bisschop te 

zijn gewijd. Zo verkondigde hij het evangelie in de Friese gebieden (= 

nagenoeg het huidige Nederland boven de grote rivieren). 

Drie jaar voor zijn dood begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Hij raakte 

steeds meer verlamd aan zijn linkerzij en moest uiteindelijk het bed houden. 

Tot het laatste moment is Gregorius helder gebleven. Bij de nadering van zijn 

dood stonden al zijn leerlingen rond zijn sterfbed. Plotseling klonk zijn heldere 

stem: “Ik ga afscheid van jullie nemen.” Hij gaf te kennen dat hij naar de 

Salvatorkerk gedragen wilde worden. Ze legden hem neer voor de kerk en 

zetten de deur wijd open. Hij ontving de communie en hield zijn gezicht op 

het altaar gericht. Zo is hij gestorven. 
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Dood van Johannes de Doper, Jeruzalem, Palestina; 

martelaar; † ca 30.  

Feest 29 augustus. 

In de evangelies van Marcus, Mattheüs en Lucas 

horen wij hoe Johannes optreedt als doper bij de 

Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods 

aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart; en 

wijst zijn gelovige toehoorders erop dat geloven niet 

erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en 

ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen 

antwoord op moet geven door middel van een 

passende levenswijze. 

Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek 

levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van 

zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een 

keer aan Jezus vragen of Hij nu werkelijk de Messias 

is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had 

Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou 

komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes 

antwoorden, dat hij op de tekenen van de Messiaanse 

tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken 

worden genezen en aan armen wordt het Koninkrijk 

gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus, dat Hij in Johannes de 

Voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen, zonder 

dat Elia eerst zou terugkeren om voor Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, 

Elia ís teruggekeerd... En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn 

optreden aan de Jordaan werd getekend, zoals Elia getekend wordt in de 

oude boeken: verblijvend in de woestijn; gehuld in een kleed van 

kameelhaar; een leren riem om zijn gordel; zich voedend met sprinkhanen en 

wilde honing. 

Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn 

gevangenis halen en voor zich optreden? Of schreeuwde Johannes van onder 

uit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias 

extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar 

geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een 

banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader 

haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze 

het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar 

kan niet meer terug. Als Johannes' leerlingen ervan horen komen ze zijn lijk 

halen voor een eerbiedige begrafenis. 

  

ca 1460. Schilderij door  

Jan Memling. Nederland (?) 

Onthoofding van Johannes  

de Doper. 
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BEZINNING 

Een broeder vroeg aan vader Poemen: ‘Er zijn broeders bij mij komen wonen. 

Wilt u dat ik de leiding over hen neem?’ De oude man antwoordde: ‘Nee, 

beslist niet! Gedraag je maar voorbeeldig, en als zij datzelfde leven willen 

leiden, dan moeten ze daar zelf maar toe besluiten!’ De broeder zei tegen 

hem: ‘Ze willen het zelf, vader, dat ik leiding aan hen geef.’ De oude man zei 

tegen hem: ‘Niet doen! Wees een voorbeeld voor hen, en niet een 

regelsteller.’ 

Vaderspreuk (4e eeuw) 

 

 

 

Wat is ‘het Jezusgebed’? Het Jezusgebed is in feite heel eenvoudig. Blijf met 

je aandacht en je hart bij Jezus, en roep Hem meerdere keren, op het ritme 

van je adem, aan met de volgende woorden: ‘Heer Jezus, Zoon van God, 

ontferm U over mij!’ Het gaat in feite niet om de woorden die je zegt, maar 

om het geloof, de inkeer en het je toevertrouwen aan de Heer. 

 Dit korte, herhaalde gebed tot Jezus wil je bepalen bij één enkele 

gedachte, bij de gedachte aan de Enige. Een kort gebed helpt je geest om 

enkelvoudig en geconcentreerd te zijn, het versterkt je liefde voor God. Als je 

het Jezusgebed zegt, moet je aandacht bij God zijn – als je louter de woorden 

opzegt, dan ben je niet meer dan ‘een rinkelend bekken’. Je geloof in God 

moet onwankelbaar zijn, je bent volstrekt zeker dat Hij in de buurt is, dat Hij 

jou ziet en hoort, dat Hij aandacht schenkt aan je roepen en zal geven wat je 

vraagt. 

Theofaan de kluizenaar, The Art of Prayer. An Orthodox Anthology.  
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