11e algemene vergadering
Op zaterdag 17 maart 2001 werd in ‘s Gravenhage voor de elfde maal een
Algemene Vergadering van de Landelijke Instelling Pokrof gehouden. Bestuur
en vertegenwoordigers van de Plaatselijke Gemeenschappen bogen zich over
een aantal kwesties verbandhoudend met de toekomst van de instelling.
In tegenstelling tot vorige vergaderingen werd er nu opmerkelijk rustig
gesproken over de zaken rond de wijding van onze priesterkandidaat Harry
Sterenberg. De voorzitter kon met gepaste vreugde de brief van mgr. Muskens
voorlezen waarin deze Harry formeel toelaat tot de heilige wijding van het
diaconaat en presbyteraat conform canon 1036. Met bevestiging van de data:
resp. 24 maart en 3 november 2001.
Mevrouw C.H.C. Moetwil (Delft / Rotterdam) werd benoemd in het bestuur van
Pokrof. Met haar benoeming telt het bestuur weer 6 leden. Er rest nu nog één
vacature.
Het jaarverslag en de exploitatierekening van 2000 werden besproken en
goedgekeurd. In de komende periode zal grondig gestudeerd worden op een
nieuwe opzet voor de kosten en de bijdragen. Een eerste, verkennend overleg
met de penningmeesters heeft inmiddels plaats gehad.
In verband met de ziekte van vader Antonie zullen er in de komende maanden
minder Goddelijke Liturgieën gevierd kunnen worden. Alle gemeenschappen
streven er naar dit zo veel mogelijk op te vangen door het houden van typika
en vespervieringen. De gemeenschap van Den Haag is er na een lange
periode van voorbereiding in geslaagd voor de Grote en Heilige Week een
Hongaarse priester naar Nederland te halen. Dit bericht kon juist in deze
vergadering bekend gemaakt worden. Er zijn te beginnen met Wilgenzondag
een zestal diensten in Den Haag gepland. Daarbij is zo veel mogelijk het eerder
gepubliceerde schema gevolgd.
Op korte termijn zal Pokrof zich met een eigen website op het internet
presenteren: www.pokrof.nl.
Tenslotte werd zoals afgesproken ruim tijd besteed aan het aan elkaar
presenteren van de specifieke problemen van de Plaatselijke
Gemeenschappen. Samenvattend kwamen deze neer op problemen met de
locatie (afgekeurd om veiligheidskwesties en vragen over de haalbaarheid van
de vereiste aanpassingen; einde huurcontract; kapel niet aan te passen aan de
byzantijnse vereisten; gebrek aan repetitie- en koffieruimte); gebrek aan

regelmaat in de diensten; teruglopend bezoekersaantal al dan niet door
vergrijzing.
De locatieproblemen zijn erg lastig op telossen. Het teruglopend
bezoekersaantal is echter het moeilijkst te bestrijden. Gedacht wordt aan meer
publiciteit, een betere ontvangst van nieuwe bezoekers en het zorgen voor
meer regelmaat door een vast schema te hanteren; zo nodig te bereiken door
het houden van typika en vesperdiensten naast de schaarse vieringen van de
Goddelijke Liturgie.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op 17november
2001 in ’s Hertogenbosch.

