bels.De evangelische
waardenworden hooggehouden:het gaat
in de zondagsedienstenover naastenliefde,deemoed,plichten,
over de komstvan de Heer,over wat Jezusons gezegdheeft.
De preek is kort, de twee uur durendedienst bestaatvooral uit
de gezongenliturgie van Chrysostomos,een kerkvaderuit de
vierde eeuw;De priester en het koor zingen overwat de kerk
gelooft en wat de basispuntenzijn, in prachtigepoëtischebeo
woordingen.Een genotom naarte luisteren,hoewelje natuurlijk wel een beetjeGrieksmoet kennen.
De iconen in de kerk zijn de heiligen die op ons neerkijken,die
de kerk van alle eeuwenvormen. Een icoon beeldt de heilige af
zoalshij op dit momentin de hemel is. In de andere,eeuwige
wereld waar de drie-eenheidzetelt,waar Christus,Maria en de
heiligenzijn opgenomen.Zij zijn dusverheerlijkt en omdatze
het Goddelijkelicht aanschouwenis er niets op hun uiterlijk
aante merken.Daaromzien iconen er zo zuiver uit. Ze worden
in de kerkdienstbewierookt.Je bent er echt 'onder ons' met de
heiligen.Wij zingenGodslof, zoalsde engelenlof zingen.Er
zijn parallellentussenonze en de hemelseliturgie. Als wij naar
de hemel gaan,mogenwe daarmeedoen.Onze liturgie is eigenlijk eenvoorproefje."

Vrienden
Zo op zijn zolderkamerzittend en vierend in de orthodoxekerk
bereikteVerdonkhet niveaudat hij als iconenschildergraag

wilde hebben.Hij exposeerdeveel en kon levenvan de opbrengstvan de verkoop.
"Je penseelstreekwordt losser.Je kent de aanpak.Op een gegevenmomentverlies je elke onzekerheid.Routine'wordthet
echter nooit. Het is zwaarwerk. Je zit in je eentje in je atelier
en je moet jezelf helemaalwegcijferen.Je offert een stuk van je
privé-levenop.
Na een tijdlang belde ik mijn leermeesterNeoklis eensop.
'Het gaatfantastisch,'zei ik, 'maarik ben wel al mijn vrienden
kwijt.' Hij vertelde mij dat dat er bijhoort. Tja, als ik op een zaterdageenseen heiligeJoris aanhet opzettenben en er belt iemand op met de vraagof ik meeganaarZandvoort,dan ga ik
toch door met werken. Op het laatstdenkt iedereen:'Janbellen
we niet meer,die gaattoch niet mee.' Maar omdatje gedreven
bent, gaje er niet aanonderdoor."
Tochbleef Verdonkniet de eenzaamheidopzoeken.Na tien jaar
was hij eraantoeom zijn kennis en vaardighedenmet anderen
te gaandelen. "In de kern ben ik een heel sociaalmens.Ik ben
gaanlesgeven.Inmiddelsheb ik wekelijks vijf klasjesmet vijfenvijftig cursisten.
Daarnaastgeef ik ieder jaar eenworkshop in Griekenland.Ik
sta bekendals iemanddie technischiconen-schilderenleert. In
mijn Nederlandselessenzie ik qua tijd en ruimte geenmogelijkheden om veel aandachtaanspiritualiteit te besteden.Hoeveel ik er ook over te zeggenheb, er moet gewoongeschilderd
worden. De anderedingenkun je eldersook wel halen:naarde
kerk of naarcursussengaan,bijbellezenen mediteren,dat kun
je allemaalzelf. In Griekenlandkom ik er wel wat meer aan
toe, we zitten dan intern met een groepen pratenveel."
Les I bestaatbij JanVerdonkuit leren vergulden.De cursist
krijgt een geprepareerdplankje en velletjesbladgoud.Vervolgensmaghij beginnenmet het leren schilderenin kleurvlakken, zoalseen iconenschilderdat doet. Het bovenkleedbijvoorbeeld is in een donkeregrondkleur,daarkomt eenwat lichtere
tint op en vervolgensschilderje daaropnog lichtere vlakjes,'de
hogelichten'. Verdonkvat het kort en krachtig samen:"Iconen
schilderen,dat is schilderenmet licht."
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