17e algemene vergadering
Zaterdag 20 maart 2004 kwamen in Den Haag de afgevaardigden van de Plaatselijke
Gemeenschappen voor de 17e 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.
Het bestuur van de Landelijke Instelling is weer compleet. Tijdens de vergadering kon
de heer G.J.M. Nijhof, voorzitter van de gemeenschap van Nijmegen, benoemd worden
tot bestuurslid ter vervulling van de vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw
C.H.C. Moetwil per 31 december 2003.
Voor de eerste maal zijn twee bestuursleden van het Byzantijns Mannenkoor Wladimir
uit Hengelo aanwezig. Zij komen als vertegenwoordigers van de Gemeenschap in
oprichting toegewijd aan de H. Wladimir, nu nog aspirant-lid van de Landelijke Instelling.
Als rechtsvorm voor deze gemeenschap zal de stichtingsvorm worden gekozen. Het
koor blijft daarnaast als vereniging bestaan. Wederzijds werd de hoop op een goede
samenwerking uitgesproken.
Vader Gabriël zal in de tweede helft van 2004 met emeritaat gaan. Hij zal wat de
geestelijke leiding van de Landelijke Instelling betreft worden opgevolgd door een
driemanschap bestaande uit de voorzitter van Pokrof, de heer R. Geldermans, vader
Harrij Sterenberg en vader diaken Frits Aarts.
In oktober zal een liturgische afscheidsviering gehouden worden. De gemeenschap van
Delft – Rotterdam is gevraagd deze te organiseren.
Van de zijde van de vaders werd aangedrongen bij het communiceren de grootste zorg
te besteden aan de hygiëne. Er gingen dan ook stemmen op de huidige Russische
manier van communiceren te vervangen door de Griekse. Om de discussie daarover in
alle gemeenschappen te kunnen aangaan, werd afgesproken een notitie met
toelichting, inclusief de medische aspecten, te laten uitgaan.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 13 november
2004 te ‘s Hertogenbosch.

