10e algemene vergadering
Op zaterdag 18 november 2000 kwamen in ‘s Hertogenbosch bestuur en leden
van de Landelijke Instelling Pokrof voor de tiende maal bijeen om met elkaar te
overleggen over de zorgen en noden van de Instelling en de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Evenals in de vorige vergadering werd ook nu weer ruim aandacht besteed
aan de perikelen rond de wijding van onze priesterkandidaat Harry Sterenberg.
Was er in maart nog grote onzekerheid, nu mocht geconstateerd worden dat er
eindelijk vaart in begint te komen. Op 7 oktober kon Harry immers – nog wel uit
handen van Vader Archimandriet Gabriël - de lagere wijdingen tot lezer en
subdiaken ontvangen; dit met toestemming van mgr. Martinus Muskens, de
bisschop van Breda. Nog in de zomer had deze namelijk ingestemd met de
opname van Harry Sterenberg onder de priesterkandidaten van zijn bisdom.
Met de lagere wijdingen is de officiële aanvaarding een feit. De diakenwijding
zal - als alles gaat zoals het moet gaan - plaats vinden op 24 maart 2001. Het
was tijdens de vergadering nog niet bekend of de priesterwijding wellicht wat
eerder dan 3 november 2001 zou kunnen geschieden.
Er is besloten het bestuur uit te breiden tot 7 personen. In verband met het
vertrek als bestuurslid van de heer A. J. Plak, zijn er nu dus twee vacatures. De
Plaatselijke Gemeenschappen zijn uitgenodigd kandidaten aan te melden bij
de secretaris voor 15 januari 2001.
Financieel gaan er enkele zaken veranderen. De vaste bijdrage voor de kosten
van de Landelijke Instelling wordt verhoogd naar ƒ 250,-- per jaar. Het
priesterfonds krijgt een ruimere bestemming dan voorheen. Het zal niet alleen
gebruikt worden voor de opleiding van priesters, maar ook om de lopende
kosten te dekken die gemaakt worden voor en door de dienstdoende priesters
en diakens. De bijdrage van ƒ 1000,-- per jaar per gemeenschap voor het
priesterfonds geldt daarom ook voor het jaar 2001. Verder is afgesproken dat de
penningmeesters op zaterdag 17 februari 2001 in ‘s Hertogenbosch bijeen zullen
komen om met elkaar van gedachten te wisselen over een nieuwe opzet voor
de kosten en de bijdragen.
Omdat in het begin van de vergadering al vrij veel tijd was besteed aan de
bespreking van de resultaten van de open discussie na afloop van de
vergadering in maart, en de diverse onderwerpen van deze vergadering ook
de nodige tijd in beslag hadden genomen, werd ditmaal afgezien van een
open discussie. Wel is afgesproken dat de Plaatselijke Gemeenschappen het
voorgestelde onderwerp "De specifieke problemen van de Plaatselijke

Gemeenschappen" eerst in eigen kring zullen bespreken. De
vertegenwoordigers zullen de resultaten daarvan rapporteren in de volgende
Algemene Vergadering. Deze is gepland op zaterdag 17 maart 2001 te
's Gravenhage

