Oﬃciële (statutaire) naam van uw parochie of
klooster, zoals vermeld in de Kamer van
Koophandel

Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige
Nikolaas van Myra

Desgewenst verkorte versie van de naam

Heilige Nikolaas van Myra

RSIN-nummer

809.337.459

Bezoekadres

Lijnbaansgracht 47 - 48
1015 GR Amsterdam

Postadres

Lijnbaansgracht 47 - 48
1015 GR Amsterdam

Telefoon

020-4211815

E-mail

oﬃce@orthodox.nl

Samenstelling van het kerkbestuur (alleen de
functies en het aantal leden; géén namen en/
of adressen bestuursleden!)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Kerkvoogd
Geestelijken (6)
4 algemene leden

Het beloningsbeleid (zijn er medewerkers die
voor hun diensten betaald worden? Hoe
wordt dit bedrag bepaald? Bij een ANBI
mogen bestuursleden geen vergoeding
ontvangen, uiteraard mogen geestelijken wel
betaald worden)

De priesters zijn resultaatgenieters die fulltime dan wel part-time werkzaam zijn voor de
parochie. De Parochie heeft ervoor gekozen
om voor wat betreft de loonontwikkeling aan
te sluiten bij de CAO Rijk. Er zijn geen
betaalde bestuursleden of andere
personeelsleden.

De doelstelling van de parochie of het
klooster (duidelijke samenvatting)

De Parochie heeft tot doel om een
gemeenschap te zijn waarin orthodoxe
christenen, verenigd door hun geloof in
Christus, elkaar in gebed, sacramenten,
christelijk onderricht en kerkelijke discipline
ondersteunen in het nastreven van het heil
door middel van christelijk onderwijs, een
deugdzaam leven en daden van christelijke
naastenliefde. Als gemeenschap dragen zij
de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun
geestelijkheid en hun parochie met al haar
instellingen, evenals voor de algemene
behoeften van het bisdom, de RussischOrthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk in
haar katholiciteit. Voorts heeft de Parochie tot
doel om in liefdevolle eenheid van gebed en
eredienst gezamenlijk een christelijk leven op
te bouwen.

Een (jaarlijks) overzicht van de activiteiten
(hoofdlijnen in
begrijpelijk Nederlands)

Iedere zaterdag en zondag en op alle Grote
Orthodoxe feesten is er een dienst in de kerk.
Mensen van meer dan 20 nationaliteiten
bezoeken de diensten. De parochie is voor
velen een ontmoetingsplaats met mensen
van dezelfde achtergrond of afkomst. Door
priesters en vrijwilligers wordt catechese
verzorgd voor kinderen, tieners en
volwassenen. Er wordt materiele en
immateriele hulp gegeven aan eigen
parochianen en mensen buiten de parochie
die in nood zijn. Bijna wekelijks worden
groepen met belangstellenden van buiten de
parochie door vrijwilligers ontvangen en
rondgeleid in de kerk. Priesters en lekenleden
houden regelmatig op uitnodiging lezingen
over de Orthodoxie. De parochie neemt deel
aan interkerkelijke activiteiten zowel in
Amsterdam als ook landelijk; zoals
bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Raad
van Kerken en deelname aan de
Kerkennacht.

Financiële gegevens: kort overzicht van
inkosten (baten) en uitgaven (lasten) over het
laatste afgesloten boekjaar. Een balans is niet
nodig.

De inkomsten over 2019 bedroegen afgerond
€ 185.000
(€ 105.000 uit Kerkbalans; € 80.000
opbrengst van verkoop artikelen en diversen)
De uitgaven over 2019 bedroegen afgerond
€ 207.000
(€ 75.000 traktement priesters; € 100.000
kosten gebouw; € 32.000 overige kosten)

Aantal ingeschreven leden

173

Aantal regelmatige bezoekers

350 à 400

Annexe instelling

Stichting Vrienden van de RussischOrthodoxe kerk

