14e algemene vergadering
Zaterdag 16 november 2002 kwamen in 's Hertogenbosch de afgevaardigden van de
Plaatselijke Gemeenschappen voor de 14e keer met het bestuur van de Landelijke
Instelling in een Algemene Vergadering bijeen om de lopende zaken te bespreken.
De heer J.G. van Egmond heeft zich bij het bestuur aangemeld als priesterstudent. Hij
is toegelaten tot de opleiding van het bisdom Rotterdam.
Per 1 januari 2003 is er door het aftreden van de heer E.J.M. Sarolea - die zich niet
meer herkiesbaar heeft gesteld voor een volgende periode - een bestuursvacature. De
gemeenschappen kunnen kandidaat bestuursleden voordragen. Per zelfde datum zal
de heer G.L. Bruinaars het penningmeesterschap overnemen van de heer A.F. van
Gerwen.
Om de financiële problemen van de Plaatselijke Gemeenschappen enigszins te
verzachten is besloten de jaarlijkse afdracht aan de Landelijke Instelling te verlagen tot
€ 300,00. Doordat het reisschema van de priesters sinds kort gewijzigd is, kon tevens
worden afgesproken de verdeelsleutel van de reiskosten te wijzigen zodat de kosten
ook op dit gebied wat lager worden. De begroting voor 2003 werd goedgekeurd.
Uitgebreid werd gesproken over het officieel aanstellen (of naar Byzantijns gebruik
'wijden') van lectoren. In enkele gemeenschappen is dit vroeger al eens gebeurd.
Afgesproken werd dat allen in de eigen gemeenschap inventariseren wat de wensen
zijn bij het huidige bestand van lezers en wie van deze mannen en vrouwen aan de
uitnodiging gehoor zouden willen geven. Het gaat er niet om het lezen te formaliseren,
maar om te komen tot uitbreiding van het 'lager kader' waarop men kan terugvallen;
zeker in bijzondere situaties bijvoorbeeld bij ziekte van de priester.
Voorts werd nog gesproken over de noodzaak om extra energie te stoppen in een
goede communicatie tussen de gemeenschappen. De roep om zelfstandig te blijven is
groot, maar dat kan ook betekenen dat men te veel blijft steken in de eigen beperktheid
met alle problemen die dat met zich meebrengt.
Een groepje onder aanvoering van mw. A.C. Ettema-Noels (Eindhoven) gaat werken
aan de uitgave van het nieuwe Liturgieboekje dat bruikbaar is voor alle
gemeenschappen. Dit op basis van de onlangs in Nijmegen in gebruik genomen
uitgave.
Men was blij met het operationeel worden van de website www.pokrof.nl van de
Landelijke Instelling. Het verdient aanbeveling wat meer informatie op te nemen gericht
op buitenstaanders. De mogelijkheden om contact op te nemen zouden wat uitgebreid
kunnen worden b.v. door vermelding van de telefoonnummers. Over de wenselijkheid
van dit laatste zullen de gemeenschappen de webmaster nog nader berichten.

De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 15 maart 2003
in Den Haag.

