13e algemene vergadering
Zaterdag 9 maart 2002 kwamen in Den Haag de afgevaardigden van de Plaatselijke
Gemeenschappen voor de 13e keer met het bestuur van de Landelijke Instelling in een
Algemene Vergadering bijeen om de lopende zaken te bespreken.
Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvergadering werd het jaarverslag en het financieel
reilen en zeilen van het voorafgaande jaar besproken. Zowel het verslag (voor de
inhoud zie de afzonderlijke publicatie) als de resultatenrekening werden goedgekeurd.
De vorig jaar afgesproken wijze van financiering van activiteiten werd nog eens tegen
het licht gehouden. Dit vooral in verband met de hier en daar te verwachten problemen
om voldoende middelen te kunnen verwerven. Afgesproken werd dat gemeenschappen
die in moeilijkheden dreigen te komen, contact zullen opnemen met het bestuur van de
Landelijke Instelling.
Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd, namelijk mevrouw G.C.A. van
Goethem (gemeenschap Utrecht) en de heer G.L. Bruinaars (gemeenschap Delft /
Rotterdam). Het bestuur van de Landelijke Instelling bestaat hiermee nu uit 7 leden.
Veel aandacht werd besteed aan de toekomst van Pokrof, met name wat de
priesterstand betreft. Met de wijding van vader Harry zijn er weliswaar meer
mogelijkheden voor het vieren van de Goddelijke Liturgie, maar de realiteit gebiedt uit te
zien naar verdere versterking. Diverse ideeën zijn besproken. Zo verwachten we wat
meer hulp te krijgen van vader Theo van den Hout na zijn pensionering. Verder hopen
we van tijd tot tijd gebruik te kunnen maken van de diensten van de vijf priesters van de
Latijnse ritus die onlangs onder leiding van vader archimandriet Johan Meijer zijn
opgeleid voor de Byzantijnse ritus. Ook assistentie van buiten de landsgrenzen zal
overwogen worden.
Er is afgesproken om te gaan werken aan de uitgave van een Liturgieboekje dat
bruikbaar is voor alle gemeenschappen. Daarbij wordt - als basis - uitgegaan van de her
en der al in gebruik zijnde boekjes.
Vader Harry heeft overleg gehad met mgr. Muskens wat betreft zijn werk voor het
bisdom Breda. In het komende jaar zal vanuit Pokrof geholpen worden bij het opzetten
van een eigen Byzantijnse gemeenschap, met name door assistentie te verlenen bij het
vieren van de Goddelijke Liturgie op de 5e zondag van een maand. Gewerkt wordt aan
het samenstellen van een kleine, vaste groep die deze taak op zich wil nemen.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 16 november
2002 in ’s Hertogenbosch.

