12e algemene vergadering
Zaterdag 17 november 2001 kwamen de afgevaardigden van de Plaatselijke
Gemeenschappen voor de 12e keer met het bestuur in een Algemene
Vergadering bijeen om de lopende zaken te bespreken.
Met grote voldoening werd teruggekeken op de grootse gebeurtenissen in het
eerste weekend van november. Was de priesterwijding van vader Harry op de
3e al een indrukwekkende plechtigheid, het feest van de eerste Goddelijke
Liturgie op de aansluitende zondag vormde een hoogtepunt voor de
Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland. Het bestuur bedankte dan ook
van ganser harte de voorbereidingscommissie en speciaal de gemeenschap
van Eindhoven voor het vele werk en de uitstekende organisatie.
Er werd, in aansluiting op de vorige vergadering, nogmaals uitvoerig stil gestaan
bij de problemen van de afzonderlijke gemeenschappen. Met name het vinden
van een geschikte locatie voor de naaste of wat verder afgelegen toekomst
hield de gemoederen bezig. Diverse suggesties werden uitgewisseld. Veel bleek
al uitgeprobeerd. Duidelijk werd dat pastores van parochies enthousiaster zijn
dan kerkbesturen, en dat geldzaken vaak een niet onbelangrijke rol spelen.
Ook de financiële zaken van de Landelijke Instelling kregen ruim aandacht.
Mede in verband met het feit dat we nu weer kunnen beschikken over
meerdere priesters is er een voorstel besproken (en goedgekeurd) voor een
andere wijze van financieren van onze activiteiten. Kort gezegd komt het er op
neer dat iedere gemeenschap vanaf 1 januari a.s. een vast bedrag per jaar
aan de Landelijke Instelling zal gaan afdragen voor de financiering van
bijzondere zaken voor de priesters (inclusief opleiding) en het functioneren van
het bestuur; daarnaast zal men apart per viering aan de dienstdoende priester
het stipendium en de reis- en verblijfkosten betalen.
Tenslotte werd medegedeeld dat mw. drs. G.E. van der Geest-Standaart, de
vice-voorzitter, zich per 1 november j.l. als bestuurslid had teruggetrokken. Het
bestuur deed een dringende beroep op de gemeenschappen om tot
aanvulling met twee nieuwe leden te komen.
Kandidaten kunnen (schriftelijk) bij het secretariaat aangemeld worden tot 1
januari 2002.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 9
maart 2002 in ‘s Gravenhage.

