ORTHODOXE PAROCHIE AMERSFOORT
KERK VAN DE HEILIGE CORNELIUS DE HONDERDMAN

er zijn voor elkaar en de ander - niemand uitgezonderd
Handvest
De Orthodoxe Parochie Amersfoort, Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman, is een Kerk.
Zij maakt deel uit van het Aartsbisdom Den Haag en Nederland van de Russisch Orthodoxe
Kerk.
Het bisdom wordt geleid door de bisschop van Den Haag en Nederland.
De bisschop deelt het bestuur van de Kerk met de Algemene Parochievergadering.
Deze bestaat uit alle leden van de parochie.
De bisschop draagt het dagelijkse bestuur van de parochie op aan een priester.
Deze wordt de pastoor of rector van de parochie genoemd.
Hij wordt bijgestaan door de parochieraad.
De leden worden gekozen door de Algemene Parochievergadering en benoemd door de
bisschop.
Elk lid van de parochieraad heeft een werkterrein waarvoor hij verantwoordelijk is
Vanuit de parochieraad wordt een Dagelijks Bestuur gevormd.
Het bestaat uit ten minste de rector, de starosta, de kerkrentmeester, de secretaris en twee leden.
Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de afwikkeling van de dagelijkse zaken.
De lekenvoorzitter van de parochieraad is de starosta.
Deze is ambtshalve lekenvoorzitter van het dagelijks bestuur.

+
De Kerk kent geen democratie: niet de meerderheid regeert, maar God.
Daarom worden stemmingen vermeden.
Beslissingen worden zoveel mogelijk in consensus genomen; in symfonie en overeenstemming.

+
Vastgesteld te Amersfoort 1981 op het voorfeest van de heilige Cornelius de
Honderdman. Bekrachtigd te Den Haag op het Feest van Pinksteren 1981 door
aartsbisschop Jakob van Den Haag en Nederland.
Verfrist op de Derde Dag van het Feest van de Geboorte 2013.
Gedachtenis van de protomartelaar en aartsdiaken Stefanos.
Bijgewerkt op de 21 e zondag na Pinksteren 2018.
Gedachtenis van de heilige Hilarion de Grote
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