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I

Introductie

Voor u ligt het derde meerjarige beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Parochie
van de Heilige Nektarios [de Stichting]. Het eerste beleidsplan liep van 2008-2012
gevolgd door het tweede beleidsplan die liep van 2013-2017.
Geschiedenis van de Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios
De Stichting is opgericht in 2006 met het doel om de Parochie van de Heilige Nektarios
te Eindhoven [de Parochie] te ondersteunen in de ruimste zin van het woord (met
inbegrip van het verlenen van materiële steun en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn).
De stichting tracht haar doel primair te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten
teneinde fondsen te verwerven ten bate van de Parochie. Tevens kan de Stichting
gebruik maken van alle overige wettelijke middelen om de Parochie te steunen.
In 2008 heeft de Stichting de ANBI status gekregen van de Belastingdienst. Ieder jaar
wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website van de Parochie: www.orthodoxeindhoven.nl.
Het bestuur van de Stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. Tot
bestuursleden kunnen slechts worden benoemd personen die tevens lid zijn van de
Parochie. Het bestuur kent in 2018 een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter is de Rector van de Parochie van de Heilige Nektarios te
Eindhoven (statutair bepaald).
De bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten hun werkzaamheden vrijwillig.
De bestuursleden van de Stichting houden eenmaal per jaar een officiële vergadering en
regelmatig informeel overleg met elkaar en met de leden van de Raad van de Parochie,
inclusief de Penningmeester van de parochie.
In dit beleidsplan wordt kort uiteengezet hoe de Stichting de komende vijf jaar de
Parochie hoopt te ondersteunen en welke middelen en activteiten zij daarvoor tot haar
beschikking heeft.

II

Het doel van de Stichting

De Stichting is opgericht met het doel om de Parochie van de Heilige Nektarios te
Eindhoven [de Parochie] te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.
De Parochie
In 1988 werd op initiatief van enkele Eindhovenaren onder Z.E. Metropoliet Panteleimon
van België Nederland en Luxemburg, een Orthodoxe Parochie gesticht in Eindhoven. Na
enkele jaren kon de jonge gemeenschap, dankzij de hulp van R.K. broeders en zusters,

beschikken over de vroegere kloosterkapel van de Zusters van Liefde op de Hoogstraat.
Deze nieuwe omgeving, een échte kapel in neogotische stijl, gaf een nieuw elan aan de
jonge orthodoxe gemeenschap. De Parochie kreeg tevens de beschikking over een
vergaderzaal, een priesterkamer, een eigen ingang en naar de eeuwenoude Traditie van
de Orthodoxe Kerk werden mooie muurschilderingen aangebracht. Steeds meer
autochtonen voelden er zich thuis. Maar ook Grieken, Russen, Serven, Roemenen,
Georgiers enz. weten zich gedragen door deze lokale kerk in de hun zo vertrouwde
Traditie.
Vandaag de dag is de Parochie aangesloten bij de Stichting Orthodoxe Kerk in
Nederland (OKIN), en ook in de Raad van Kerken in Eindhoven, en ze probeert
dienstbaar te zijn aan allen die haar bezoeken, zonder onderscheid van nationaliteit of
denominatie. Naast catechetisch onderricht aan de kleinsten wordt er regelmatig
catechese gegeven aan volwassenen. Er wordt ook een jaarlijkse familiale retraite
gehouden, en een cursus klassieke schildertechniek ikonografie gegeven. Er worden
regelmatig pelgrimages georganiseerd in binnen- en buitenland.
De Parochie is een belangrijke geestelijke ondersteunings- en ontmoetingsplek voor
vele migranten, die voor werk, studie of andere redenen, bijvoorbeeld als vluchteling, in
Nederland wonen of zich hier definitief vestigden. De Parochie betekent verbondenheid
met de traditie van hun land van herkomst; een ontmoetingsplaats met anderen uit
dezelfde geografische regio en met geloofsgenoten uit andere gebieden; maar vooral
een ontmoetingsplaats met gelijkgezinden uit Nederland en andere Europese landen,
wat een belangrijke integrerende functie met zich meebrengt. De parochie biedt
psychische hulpverlening aan mensen en gezinnen die uit oorlogsgebieden komen en
wijst hun de weg naar de bevoegde overheidsdiensten om hun verbijf te regulariseren.
Hoe helpt de Stichting de Parochie?
Al vele jaren groeit de Parochie. Naast Griekse en Nederlandse parochianen, hebben
vele gelovigen uit van oorsprong Orthodoxe landen, zoals Rusland, Roemenië,
Bulgarije, Georgië, Libanon en Servië, hun weg naar onze Parochie gevonden.
Vanwege deze groei ontstaat er behoefte aan betere voorzieningen ten behoeve van
bovengenoemde activiteiten, behoeftigen, een bibliotheek, gastvrijheid, en
geborgenheid.
De Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven is
opgericht om de Parochie op deze fronten te ondersteunen.
In de periode 2008 – 2017 heeft de Stichting Vrienden de Parochie ondersteund door:
- een kamer boven de parochieruimtes te huren voor gebruik door de Parochie.
Deze kamer wordt gebruikt voor catechese en gespreksgroepen, tijdens de
ikonencursus en voor andere nevenactiviteiten die aansluiten bij de
doelstellingen van de Parochie;
- een nieuwe isolerende vloer te leggen in de Parochieruimtes, om geluidsoverlast
te voorkomen;
- zangboeken aan te schaffen voor gebruik door het koor en voor de priesters voor
gebruik tijdens de diensten;
- een geluidsinstallatie aan te schaffen voor gebruik tijdens de dienst, bij
conferenties en op grote feesten, zodat bezoekers de sprekers en de diensten
beter kunnen volgen;
- een bijdrage te doen aan het laten maken van nieuwe iconen voor de iconostase;
- akoestische materialen aan te brengen in de koffiekamer en het trappenhuis, om
de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te voorkomen.

-

III

Op advies en onder begeleiding van deskundigen werd fors geïnvesteerd in het
reinigen en het aanbrengen van beschermlagen op de fresco’s
(muurschilderingen ) door een specialist.

Prioriteiten 2018-2022

Voor de periode 2018-2022 is de Stichting voornemens om dezelfde koers te blijven
volgen als in de afgelopen jaren. De Stichting zal dit op 2 gebieden doen:
1) het doorlopend opbouwen van een gezonde financiële basis:
a. om de Parochie op de lange termijn in staat te stellen om een geschikt
(eigen) gebouw te kunnen kopen, een gebouw dat voldoet aan de eisen
van een orthodoxe liturgische praktijk, naast een levendig, actief en
sociaal en cultureel parochieleven;
b. om de Parochie op korte termijn te kunnen steunen in zaken van
praktische aard:
i. de kapel die wij huren werd enkele jaren geleden door een zware
brand getroffen. Het gebouw is hersteld en weer in gebruik
genomen, maar voor bijvoorbeeld de vervanging van de lift, is tot op
heden geen geld gevonden. Dat maakt dat de kapel, en de zaal
voor de bijeenkomsten die op de 1e etage ligt, voor minder valide,
oudere mensen, en begrafenissen, via de trap zeer moeilijk te
bereiken is. De Stichting zal over een langere termijn moeten
sparen om genoeg middelen bijeen te verzamelen om de lift te
kunnen vervangen.
ii. er zijn middelen nodig voor een luchtbehandelingsinstallatie,
conform de huidige gezondheids- en veiligheidseisen.
iii. Om na de reiniging opnieuw vervuiling van de fresco’s te
voorkomen is het noodzakelijk om in de altaarruimte een
afzuiginstallatie te plaatsen die de overtollige wierookdampen
afzuigt.
2) het verlenen van praktische materiële en organisatorische steun:
a. voor kleinere noden van de Parochie die niet volledig door de Parochie
zelf kunnen worden gedragen:
i. de Stichting zal in de komende jaren de extra ruimte boven de
parochie-zaal blijven huren voor specifieke activiteiten zoals
kantoor, catechese en gespreksgroepen, en andere nevenactiviteiten die aansluiten bij de secundaire doelstellingen van de
Parochie;
ii. de Stichting zal mede-organisator zijn van cursussen (ikonen
cursussen; leeskringen en lezingen; zang en koor activiteiten,
activiteiten voor kinderen.
iii. de Stichting zal bijspringen voor de aanschaf van benodigheden
voor de Liturgie.
iv. voor de Koninklijke deuren is de aanschaf gewenst van zes ikonen.

IV

Activiteiten

Om de bovengenoemde prioriteiten te kunnen verwezenlijken, heeft het bestuur van de
Stichting ervoor gekozen om de volgende concrete activiteiten ontplooien in de periode
2018-2022.

1) het doorlopend opbouwen van een gezonde financiële basis om activiteiten uit te
te kunnen voeren:
o fondsenwerving in het algemeen;
o fondsenwerving voor specifieke doelen, zoals:
 een lift
 een luchtbehandelingsinstallatie (afzuigkap)
 uitbreiding van de sanitaire voorzieningen
2) bekendmaking en communicatie over de Parochie;
3) het verlenen van praktische, materiële en financiële steun:
o bovenruimte huren
o cursussen helpen ontwikkelen en organiseren
o lezingen helpen ontwikkelen en organiseren
o activiteiten voor kinderen ontplooien.
o benodigheden voor de Liturgie aanschaffen
Ieder jaar, tijdens de Jaarlijkse Bestuursvergadering, wordt er door het Bestuur een
jaarplan opgesteld, dat bestaat uit een lijst prioriteiten en activiteiten voor het komende
jaar. Deze prioriteiten worden gepubliceerd op de website van de Parochie.
www.orthodox-eindhoven.nl.

V

Middelen en fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd (conform de statuten) door:
1. subsidies en donaties;
2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
3. opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
4. geldelijke bijdragen van kerken en kerkelijke instellingen
5. alle andere verkrijgingen en baten
De middelen van de Stichting zijn in 2018 door een wat grotere donatie toegenomen;
toch heeft de Stichting een zeer beperkt aantal vaste donateurs en is verder afhankelijk
van niet-te-begroten donaties. Van subsidies en nalatenschappen is nog geen sprake.
De Stichting heeft tot op heden alleen bekendheid bij de eigen doelgroep en binnen de
orthodoxe gemeenschap van Nederland.
De Stichting zal in de komende jaren werken aan verdere bekendmaking zowel onder de
orthodoxe achterban in Nederland, als buiten deze kring, om donaties en schenkingen te
verwerven. De Stichting zal tevens zoeken naar geschikte subsidie mogelijkheden om
haar verschillende activiteiten te kunnen mede-financieren. Gedacht wordt aan subsidies
op gemeentelijk niveau, als subsidies van private fondsen.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de Stichting via het email adres vrienden.nektarios@hotmail.com

Dit meerjarige beleidsplan is besproken in de Jaarlijkse Bestuursvergadering van 3
februari 2018 en vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2018.

