Stichting diocesane diensten ter ondersteuning van het bisdom
Den-Haag van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
De doelstelling van de stichting
De verdieping en verkondiging van het Orthodox-christelijke geloof in Nederland
door de ontwikkeling van een religieuze infrastructuur en activiteiten van het
bisdom Den Haag van de Russisch Orthodoxe Kerk

Beleidsplan
Het doel van de Stichting is om een infrastructuur op te zetten voor de uitvoering
van projecten op de volgende gebieden:











de ondersteuning van religieuze diensten in kerken, kapellen en andere
plaatsen van religieuze verering, begraafplaatsen en uitvaartcentra,
woonlocaties, medische centra, verschillende soorten opvanghuizen,
verzorgingstehuizen, penitentiaire en militaire instellingen;
de ontwikkeling van een religieuze infrastructuur, ten behoeve van o.a. de
aanschaf, reparatie, restauratie en verbouwing van kerken, kapellen en
andere plaatsen van religieuze verering, alsmede voor zendingswerk,
liefdadigheid en andere diocesane activiteiten;
de bevordering en verspreiding van het orthodox-christelijke geloof via
direct contact met mensen of via de media, waaronder eigen mediabronnen;
religieuze educatie en opvoeding, de productie, uitgave, aanschaf en
verspreiding van religieuze boeken, brochures, media materialen en andere
religieuze voorwerpen;
liefdadigheid, met inbegrip van de jeugd- en bejaardenzorg en de zorg
voor mensen met een beperking;
het organiseren van pilgrimages, nationale en internationale conferenties,
fora en seminars;
financiële en andere ondersteuning van het bisdom Den Haag van de
Russisch Orthodoxe Kerk.

De Stichting is van plan om op projectbasis te werken en voor elk afzonderlijk
project projectteams te vormen. Projecten zullen worden gefinancierd door donaties
van de parochies van het bisdom, parochianen en andere donateurs. We werken op
basis van uitsluitend Nederlandse financiering. De Stichting is van plan om op de
website duidelijke informatie te geven over de projecten, de projectteams , de
begroting, de fondswerving, de uitvoering en het eindresultaat.
De prioriteit en selectie van projecten wordt gebeurt in overleg met het bisdom en
de parochies.
In haar eerste fase is de stichting van plan om de religieuze en informatieve
infrastructuur van het bisdom Den Haag van de Russisch-Orthodoxe Kerk te
helpen opzetten en om in 2021 de volgende projecten te realiseren:






het maken van een online catalogus van Orthodox-Christelijke literatuur in
de Nederlandse taal;
het voorbereiden en publiceren van een Nederlands gebedenboek voor
Orthodoxe gedetineerden ter ondersteuning van de Orthodoxe geestelijke
verzorging in de Nederlandse gevangenissen;
het vormen van een redactie en het opzetten van een projectgroep voor de
digitalisering en publicatie van een reeks Orthodoxe boeken.
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