15e algemene vergadering
Zaterdag 15 maart 2003 kwamen in Den Haag de afgevaardigden van de Plaatselijke
Gemeenschappen voor de 15e keer met het bestuur van de Landelijke Instelling bijeen
om het beleid te bespreken en afspraken te maken.
Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvergadering kwamen het jaarverslag en de financiële
resultaten van het afgelopen jaar aan de orde. Beiden werden na ampele bespreking
goedgekeurd. Het jaarverslag zal onder meer worden gepubliceerd op de website.
Verder werd afgesproken om alle kosten die de vaders maken voor het pastorale werk,
als ook voor na- en bijscholing, in het vervolg volledig voor rekening te laten komen van
de Landelijke Instelling.
Het bestuur kent nog steeds een vacature. Alle gemeenschappen werden nogmaals
verzocht om te zien naar een geschikte kandidaat om deze leemte op te vullen.
De meeste vergadertijd werd uitgetrokken voor een aantal zaken die het kerkelijk leven
aangaan. Zo kon worden aangekondigd dat binnenkort in Utrecht de eerste lector zal
worden aangesteld volgens het in de vorige Algemene Vergadering afgesproken plan.
Vader Gabriël ziet aanvragen voor de officiële aanstelling als lector vanuit de andere
gemeenschappen met belangstelling tegemoet.
Vader Gabriël heeft te kennen gegeven in 2004 de verantwoordelijkheid voor de
geestelijke zaken van Pokrof (onder meer het bewaken van het geestelijk erfgoed, de
zuiverheid van de ritus) te willen overdragen. Aan zijn opvolging zal in de komende
periode met voortvarendheid worden gewerkt.
Er werd aangedrongen op een goede (administratieve) afwikkeling van de toediening
van sacramenten. Het contact met de parochie - van het gebied waarin de kapel van de
Plaatselijke Gemeenschappen is gelegen - is daarbij van belang.
Om verwarring te voorkomen - nu er niet meer zoals vroeger een vaste priester aan een
gemeenschap is verbonden - werd afgesproken in het vervolg in alle Plaatselijke
Gemeenschappen voor de officies de liturgische kalender van Chevetogne te hanteren.
De uitgave van een nieuw Liturgieboekje - bruikbaar voor alle gemeenschappen - is
nabij. Een concept uitgave kon worden aangeboden aan de vaders ter
becommentariëring. Er is een nieuwe Nederlandse vertaling gebruikt zo dicht mogelijk
bij de grondtekst. Voor de Kerk-Slavische tekst is een transliteratie gekozen, dus geen
weergave in cyrillisch schrift.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 8 november
2003 te 's Hertogenbosch.

