Opheffing van de Vereniging van Orthodoxen Heilige Nikolaas van Myra
Een laatste bericht aan de voormalige leden

Na de extra Algemene Vergadering van 16 juni 2015 hebben de vereffenaars, Mark van Duijn en
Harmen Strikwerda, alle noodzakelijke handelingen uitgevoerd om een vereniging formeel op te

heffen. Met de ontvangst van het laatste bankafschrift en de laatste banktransactie op 15 februari
2016, bestaat de vereniging niet meer.

Conform het besluit in de AV is het positieve saldo overgemaakt aan de Orthodoxe Jongeren
Nederland, het Orthodoxe Zomerkamp en de stichting Orthodoxe Kerk in Nederland. Een klein
bedrag is achtergehouden om deze website nog een aantal jaren ‘in de lucht’ te houden.

En zo zit het er op, na bijna 36 jaar. We kunnen hier weemoedig over zijn, maar het is niet anders.

We kijken vooral terug op al die goede dingen die zijn bereikt, op alle goede contacten die zijn gelegd
tussen de orthodoxen van de verschillende jurisdicties. En er was zoveel meer, te veel om hier op te

noemen. Mark is 10 jaar actief geweest voor de vereniging, ikzelf bijna 12,5 jaar, en ik spreek vast
ook namens Mark als ik alle (nu oud-) leden van de vereniging wil bedanken voor het vertrouwen om
alles volgens de regels en de afspraken af te mogen handelen. Ook een woord van dank aan alle

bestuursleden die ons voorgingen. Als iemand benieuwd is naar wie er ooit bestuurslid is geweest en
hoe lang, stuur me gerust een mailtje.

Deze website blijft zoals gezegd in de lucht. Dat gaat niet automatisch, daar zitten ook mensen
achter: Mark, om de Berichtenservice te verzorgen, alle andere inzenders van aankondigingen en

artikeltjes, en een webmaster die het allemaal bestuurt. En ook daarvoor past een woord van dank.

Een woord van dank voor de vele jaren die achter ons liggen, maar alvast ook voor de komende
jaren.

Harmen Strikwerda

(mede namens Mark van Duijn)

