εάν
θέλετε..
...μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο
καταθέτοντας μια δωρεά στον λογαριασμό:

μικρό ιστορικό

Stichting 'Geboorte van de Moeder
Gods' te Asten αναγράφοντας “bouwfonds”.

ο παλιός ορνιθώνας

IBAN-nummer:

Πριν την ίδρυση της Μονής ο
χώρος της εκκλησίας και του
παράπλευρου
αρχονταρικιού
ήταν ορνιθώνας.

NL 64 TRIO 0390 3597 69

Το 1989 ο χώρος αναμορφώθηκε
εσωτερικά για να φιλοξενήσει τον
ναό του καινούριου μοναστηριού.
Εξωτερικά όμως εξακολουθεί να
θυμίζει ...κοτέτσι.
Η σχεδιαζόμενη ανακαίνιση θα
προσδώσει εκκλησιαστικό χαρακτήρα στο εξωτερικό του ναού,
καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων,
ημισφαιρικά παράθυρα και χτιστό
καμπαναριό.

BIC / Swift nummer: TRIONL2U
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μονή:
Orthodox klooster in de Peel
‘Geboorte van de Moeder Gods’
Gruttoweg 7
5725 RT Asten
0493 560421
orthodoxasten@hetnet.nl
ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της:
www.orthodoxasten.nl

το κοτέτσι
που έγινε
εκκλησιά

Γερόντισσα
Μαρία
Η Γερόντισσα Μαρία, κτιτόρισσα
και πρώτη ηγουμένη της Μονής,
έδωσε το έναυσμα γιαυτήν την
απαραίτητη ανακαίνιση και
συμμετείχε στον σχεδιασμό.

... εξυγίανση, μόνωση και εξαερισμός ...

Το καλοκαίρι του 2016, εις
μνήμην της Γερόντισσας,
εγκαινιάστηκε το ταμείο
ανοικοδόμησης για τα έξοδα
ανακαίνισης της εκκλησίας.

Αιωνία αυτής
η μνήμη!

Σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο, προ του
2024 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί
όλες οι στέγες της επικράτειας που περιέχουν αμίαντο. Η σκεπή της εκκλησίας της
Μονής και του αρχονταρικιού είναι από
αμιαντοτσιμέντο (“ελλενίτ”). Με την ευκαιρία αυτής της επιβεβλημένης αντικατάστασης θα θέλαμε να τοποθετήσουμε, στο
εγγύς μέλλον αν είναι δυνατόν, μια στέγη
με καλύτερη μόνωση, καθότι τον χειμώνα
το κόστος θέρμανσης είναι ιδιαίτερα υψηλό
ενώ το καλοκαίρι η ατμόσφαιρα στην
εκκλησία γίνεται συχνά αποπνικτική. Επιπλέον μας δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσου-

με την μόνωση και τον εξαερισμό του ναού
αλλάζοντας τα κουφώματα και ανακαινίζοντας την τοιχοδομή. Κι ενώ η αίσθηση της
θαλπωρής που δίνει το εσωτερικό της
εκκλησίας δεν πρόκειται να διαταραχθεί,
μια μικρή διαπλάτυνση θα εξασφαλίσει
περισσότερο χώρο στην χορωδία ενώ θα
προστεθούν νέα, προφυλαγμένα από την
υγρασία διακονικό, βιβλιοπωλείο και
εντευκτήριο. Θα σας είμαστε ευγνώμονες
εάν θα μπορούσατε να ενιχύσετε το έργο
ανακαίνισης του ναού.
Η καθηγουμένη Ιωάννα μοναχή
και η αδελφότητα της Ιεράς Μονής

