Turnhout, 18 januari 2016
Aan Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg
Charbolaan 71
1030 Brussel
Betreft: verzoek tot oprichten van een orthodox parochie in Turnhout
Eminentie,
Met deze brief willen ondergetekenden, namens een groep van zowat 80 orthodoxe
christenen, u zegen en steun vragen voor de oprichting van een orthodoxe
parochiegemeenschap in Turnhout, waar hoofdzakelijk liturgische vieringen in het
Nederlands en Grieks worden gehouden. Beide ondergetekenden hadden dit sedert jaren als
een persoonlijke wens en nu is gebleken dat dit project een breder draagvlak heeft gekregen
door de stichting van de ‘Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen’.
Deze heeft als doelstellingen naast de organisatie van diverse culturele activiteiten
voor haar leden en sympathisanten, mee te werken aan de oprichting van een
parochiegemeenschap voor de Griekse en andere orthodoxe christenen van de regio. Er
bestaat in onze prachtige regio – de Noorderkempen - tot op heden een spiritueel vacuüm, in
die zin dat vele orthodoxe christen gelovigen een te grote afstand moeten afleggen vooraleer
zij een eredienst in een voor hen toegankelijke taal kunnen bijwonen en meevieren. Zonder
auto is deze afstand zelfs helemaal niet te overbruggen.
Voor al deze gezinnen van de bredere regio zou een parochie in Turnhout een positieve
invloed hebben op hun geestelijk leven. Namens allen – die op zoek zijn naar een diepere
spirituele invulling van ons dagelijks leven, verzoeken ondergetekenden Uwe Eminentie ons
uw helpende hand toe te steken in de vormgeving en uitvoering van bovenstaande wens.
Wij bidden ervoor dat met uw zegen en hulp deze wens kan worden omgezet in een
tastbare plek, waar wij met de hulp van een priester van uw Aartsbisdom onze gemeenschap
een eucharistische gemeenschap moge worden, zodat wij waarlijk mogen zeggen dat daar
waar twee of drie in Zijn naam verenigd zijn, onze Heer en Verlosser Jezus Christus in ons
midden is.
In afwachting van uw antwoord verblijven wij met eerbiedwaardige groeten in de
Heer,
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