16e algemene vergadering
Zaterdag 8 november 2003 kwamen in ‘s Hertogenbosch de afgevaardigden van de
Plaatselijke Gemeenschappen voor de 16e keer met het bestuur van de Landelijke
Instelling bijeen om het beleid te bespreken en afspraken te maken.
Mw. A.H.M. Dankloff-Aka werd benoemd tot lid van het bestuur. Per 31december 2003
zal mw. C.H.C. Moetwil, vice-voorzitter, om persoonlijke redenen het bestuur verlaten.
Per 1 januari 2004 zal de heer A.F. van Gerwen haar opvolgen in de functie van vicevoorzitter. De gemeenschappen werden verzocht om te zien naar een geschikte
kandidaat ter vervulling van de ontstane vacature.
Vanaf maart 2004 kan Pokrof rekenen op de maandelijkse assistentie van vader Theo
van den Hout. Dat is een zeer goed bericht, mede in verband met het besluit, dat
bestuur en adviseurs in onderling overleg hebben genomen om vader Antonie in het
vervolg verregaand te ontlasten van de zware taak die hij nog steeds op zich wil nemen.
Afgesproken is dat hij in het vervolg alleen in de naaste omgeving en op hem bekende
locaties zal celebreren, dus niet meer stad en land zal afreizen. Praktisch betekent dit
dat hij als regel op de 2e zondag in Delft en op de 4e zondag in Den Haag de Goddelijke
Liturgie zal opdragen.
Er werd afgesproken vader Harrij hulp te bieden bij een probleem in zijn werksituatie als
leraar. Er zal een kerstactie worden opgezet om gelden te verzamelen die het mogelijk
maken alleenstaande minderjarige asielzoekers via het bedrijfsleven aan een snel te
realiseren opleiding te helpen.
De begroting voor 2004 werd besproken en goedgekeurd. Tevens werd aandacht
besteed aan een nieuwe opzet van de reiskostenregeling voor celebranten.
Het Byzantijns Mannenkoor Wladimir uit Hengelo zal worden geholpen bij de
totstandkoming van een Byzantijnse Gemeenschap in Oost Nederland. Vader Harrij en
vader diaken Frits hebben al met dit koor samengewerkt en zullen dit in de toekomst
zeker nog vaker doen. Er zal voorlopig sprake zijn van een interim-lidmaatschap van de
Landelijke Instelling.
De nieuwe uitgave van het liturgieboekje (gerealiseerd door de gemeenschap van
Eindhoven, voortbordurend op het werk van Nijmegen) kon aan de vergadering worden
aangeboden. Afgesproken werd de feitelijke uitgave centraal te realiseren. De
Plaatselijke Gemeenschappen kunnen binnenkort hun bestelling plaatsen bij het
centrum.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 20 maart 2004
te Den Haag.

