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ЦРКОВНАТА ОПШТИНА "СВЕ    

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ВО ТУЃИНА ЈА НОСИМЕ 
И ТРАДИЦИЈАТА НА 

ТАТКОВИНАТА
Велат светот им останува 

на младите, а доказ де-
ка навистина е така се  

Македонците кои живеат во 
Холандија, пред сè, припа д-
ниците на помладите гене-
рации, кои се обидуваат сво-
јата матична држава - Маке-
донија, на секој можен начин 
достоинствено на светот да 
му ја претстават во вистинско 
светло. 

Поконкретно, станува збор 
за раководството на Маке дон-
ската православна цр ков на 
општина "Свети Сте фан" од 
Утрехт, Холандија. Неј зиното 
претходно седиште се нао-
ѓало во Гронинген, а бидејќи 
Утрехт е централно место во 
оваа држава, каде што и има 
најголема концентрација на 
Македонци, во јануари го ди-
нава црковната општина та-
му ја преместиле.  Во февруари 
би ло избрано нејзиното рако-
водство и се завршила по-
стапката за нејзино реги стри-

"На Велигден, една стара жена ми пријде и 
ми рече: 'Со ова што Вие го направивте 
ми ја донесовте Македонија во Холан-
дија'. Ова доволно зборува што сме ус-
пеале да направиме за нашите луѓе кои 
живеат далеку од татковината", вели Рис-
те Тегов. 

"Ние мораме да бидеме амбасадори кои тре-
ба да ја претставуваат Македонија така 
како што й доликува на оваа земја, но 
не само во православниот свет, туку се-
каде, за сите да дознаат за нашата тра-
диција, култура, уметност", потенцира 
Соња Гогова Митриновска.

рање. За овој чин била по стиг-
ната согласност со пр етход-
ниот состав на црков ната уп-
ра ва во Гронинген, со прет-
став ниците на Македон ската 
заедница во Холандија и со 
Европската епархија на Маке-
донската православна црква, 

со што во континуитет та-
мошните Македонци ја ис-
полнуваат заложбата за одр-
жување и развој на својот ду-
ховен, црковен живот и во 
таа насока се реализираат си-
те нејзини досегашни актив-
ности.

"На почетокот не бевме ста-
тутарно оформени така како 
што треба, но во соработка со 
Европската епархија, во со-
гласност со нејзините канони 
и Устав, поучени од искус-
твото со кое се здобиле чле-
новите на оваа епархија, ги 
средивме работите како што 
е потребно. Избравме Упра-
вен одбор, негови членови се 
и луѓе кои беа активисти во 
црковната општина кога таа 
беше во претходното седиш-
те, во Гронинген. Всушност, се 
верификувавме како орга ни-
за ција и продолживме со ак-
тивностите", вели Ристе Тегов, 
потпретседател и секретар на 
оваа црковна општина.

АКТИВНОСТИ

Спомнатата црковна оп ш-
тина организирала мани фес-
тација по повод најго ле миот 
христијански празник Ве лиг-

ЛОБИРАМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА НА СИТЕ ЛОБИРАМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА НА СИТЕ МОЖНИМОЖНИ  
НАЧИНИ (РИСТЕ ТЕГОВ, СОЊА ГОГОВА МИТРИНОВСКА)НАЧИНИ (РИСТЕ ТЕГОВ, СОЊА ГОГОВА МИТРИНОВСКА)

НАША ЦЕЛ Е ДА ГИ ЗГОЛЕМИМЕ КОНТАКТИТЕ И СО ДРУГИТЕ НАША ЦЕЛ Е ДА ГИ ЗГОЛЕМИМЕ КОНТАКТИТЕ И СО ДРУГИТЕ 
ЦРКОВНИ ОПШТИНИ, ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА ГОГОВА МИТРИНОВСКАЦРКОВНИ ОПШТИНИ, ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА ГОГОВА МИТРИНОВСКА
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  ТИ СТЕФАН" ОД ХОЛАНДИЈА

ден, на која го поканиле и 
Неговото високо прео свеш-
тенство митрополит Европ-
ски г. Горазд, кој одржал и бо-
гослужба. Исто така, бил одр-
жан и концерт на духовна цр-
ковна музика од холандски, 
но и македонски изведувачи, 
а потоа бил организиран кок-
тел. Сè минало во најдобар 
ред. Господинот Тегов, како 
еден од проектите на оваа 
црковна општина, ја истак-
нува и крштевката која била 
организирана во јули годи-
нава. Детенцето кое било крс-
тено е од мешан брак, тат ко 

на Македонците додека, пак, 
црковната општина ги не-
гува верските, традицио нал-
ните карактеристики. Во на-
шиот Управен одбор нема 
прет ставници од клубовите, 
или од Заедницата. Но, тие 
мо жат да ни помагаат кога 
ор гани зираме манифе ста-
ции, на пр и мер, за Божик, Ве-
лиг ден итн. Ние не сме поли-
тич ки оп ределени. Сакаме 
на терито ријата на Холан-
дија да ги обе диниме сите 
наши право слав ни верници", 
до дава Тегов.

За каква било мани фес та-

со повеќето црковни оп штини, 
но најмногу со тие во Германија, 
бидејќи ни се блис ку. Функ цио-
нираме во со глас ност со тоа 
што е на ша за дача, да ги со бе-
реме право славните верници 
во Хола нди ја, но им помагаме и 
на другите маке донски вер-
ници, кои во од ре ден пе риод 
престојувале во Хо лан дија. Во 
моментов тука се дв ајца Маке-
донци кои, за жал, се в затвор, 
Љубе Бош коски и Јо хан Тарчу-
ловски. За нив двајца ние сме 
како некоја поддршка, редов-
ноги посе туваме и теле фонски 
кон  так тираме", вели Ми три нов-
ска.

ЦЕЛИ

"Освен религијата, ши ре ње 
на православието, са ка ме Ма-
кедонија да ја про мо вираме и 
од културен ас пект, преку раз-
ни проекти, фолкорот, кера-
миката, фил мот, уметноста, грн-
чар ство то...", вели Тегов, а Ми-
три новска го дополнува: "Ние 
треба да бидеме амбасадори 
кои треба да ја претставуваат 
Македонија, не само во пра во-
славниот свет, туку по ши роко, 
преку културата, умет нос та. Ко-
га станува збор за зачле ну ва-
њето на Македонија во ЕУ ние 
треба да бидеме продол жена 
рака на Министерството за над-
ворешни работи и на Амба са-
дата на Република Ма кедонија 
во Холандија. Ло би раме на си-
те можни начини и секоја при-
лика ја користиме за промо ви-
рање, експонирање на нашето 
македонско кул тур но богат-
ство". 

Како еден од нивните на ре д-
ни проекти, тие го посочуваат 
организирањето на манифес-
тацијата на која ќе бидат прет-
ставени македонската храна, 
ви но, носија. 

За правата кои како мал цин-
ство ги имаат Македонците во 
Холандија, Тегов и Митри нов-
ска велат:

"Во Холандија сите граѓани 
се, пред сè, Холанѓани. Но, ни-
кој не ни забранува да сме Ма-
кедонци". 

Соња дополнува: 
"Дури преку разни проекти, 

кои малцинствата можат да ги 
користат за промоција на сво-
јата култура, тие помагаат. Јас 
ка ко претставник на Македон-
ците учествувам во Институтот 

за јужните Европејци (LIZE). 
Тој е партнер на Владата и на 
др жавните институции".

Во однос на прашањето 
дали тамошните Македонци 
има  ат можност да го учат ма-
ке дон скиот јазик, макар и во 
при ват ни училишта, нашите 
соговор ници велат дека неко-
гаш имало такви училишта, а 
сега тоа е на приватна ини-
цијатива, иако и тоа е статус 
кво. Тие тежнеат и кон оваа 
цел - да се отворат вакви учи-
лишта, но како што велат са-
мите: "не може сè одеднаш, 
ние сме релативно млада ор-
ганизација". 

Бројот на Македонците 
кои членуваат во оваа цр-
ковна општина секојдневно 
се менува, односно се зго ле-
мува. А целта е во неа да би-
дат опфатени сите, без раз-
лика на тоа каде живеат во 
Хо ландија. 

На средбите кои се одр-
жуваат во црковната општина 
"Свети Стефан" се разговара 
за Македонија.

"На Велигден, една стара 
жена ми пријде и ми рече: 'Со 
ова што Вие го направивте 
ми ја донесовте Македонија 
во Холандија'. Ова доволно 
зборува што сме успеале да 
направиме за нашите луѓе 
кои живеат далеку од тат ко-
вината", вели Тегов. 

"Но, значајно е да се ис-
такне дека станува збор за ре-
лативно млад тим, ги опфа-
ќаме младите генерации, иа-
ко до пред некое време се 
знаеше дека само старите 
'чеп каат' по она македон ско-
то", смета Тегов.

Тие сакаат да одржуваат 
контакти со Македонците ка-
де и да се, па дури и хума ни-
тарно да помогнат. Една так-
ва акција на Македонците од 
Холандија биле книгите кои 
ги собрале, а се наменети за 
Стење, Албанија. 

Штом ќе изградат свој цр-
ковен објект, тие ќе насто ју-
ваат од Македонија да дојде 
свештено лице и постојано 
да биде во Холандија. 

Кога станува збор за ин ве-
стиции во Македонија, на ши-
те соговорници велат дека 
Холанѓаните се заинтереси-
рани за тоа, и можеби оваа 
држава е најголемиот дона-
тор за нашава земја. 

ција која ја организира некој 
клуб или, пак, црковната оп-
штина, се повикуваат сите Ма-
кедонци кои живеат во Хо-
ландија. Така било и за вре-
ме на Велигденската мани-
фес тација, организирана кон 
кра јот на април годи нава.

Претседателката на оваа 
црковна општина, Соња Го-
гова Митриновска, вели де-
ка одржуваат контакти со Ев-
ропската епархија на МПЦ, а 
нивна цел е и да се зголемат 
контактите со другите цр ков-
ни општини на континентот, 
но и пошироко, со оние во 
Австралија, Америка.  

"На 15 декември, како цр-
ковна општина, сме пока-
нети да одиме во посета на 
една црковна општина во 
Германија. Таму ќе бидат при-
сутни претседателите на по-
веќе црковни општини. Име-
но, ние одржуваме контакти 

Македонец, мајка која не е 
Македонка и роднини кои, 
исто така, не се Македонци. 
Всушност, преку крштевката 
ја промовирале македонската 
традиција. Промотивниот ма-
теријал за крштевката освен 
на македонски јазик, бил пре-
зентиран и на англиски за да 
можат странците да се ин фор-
мираат што значи чинот на 
крштевање. 

Како што е познато, во Хо-
ландија постои Македонска 
заедница, има клубови на Ма-
кедонците кои функцио ни-
раат во нејзини рамки. Си те 
активности на Македон ците 
во Холандија се во рам ките 
на клубовите и на Маке дон-
ската заедница. Црков ната 
опш  тина "Свети Стефан" е во 
состав на Заедницата.

"Македонската заедница 
ја застапува, пред сè, поли-
тичката гранка - интересите 

И МЛАДИТЕ "ЧЕПКААТ" ПО МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ, И МЛАДИТЕ "ЧЕПКААТ" ПО МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ, 
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