18e algemene vergadering
Voor de 18e keer kwamen zaterdag 13 november 2004 de afgevaardigden van de
Plaatselijke Gemeenschappen bijeen met het bestuur van de Landelijke Instelling om
de gang van zaken en het gevoerde beleid te bespreken.
Allereerst werd de Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo, per 15 augustus 2004
door het aartsbisdom erkend als kerkelijke stichting, nu ook formeel als lid opgenomen
binnen de Landelijke Instelling Pokrof. De beide aanwezige bestuursleden werden van
harte welkom geheten. Wederzijds werd de hoop op een goede samenwerking
uitgesproken.
Het bestuur heeft in augustus een uitvoerig onderhoud gehad met Mgr. Van
Burgsteden, de bisschop-referent voor de oecumene (inclusief de Byzantijnse ritus).
Gesproken is onder meer over de plaats en waarde van Pokrof in de Nederlandse
Kerkprovincie en over de wijze waarop de bisschop een en ander denkt te kunnen
ondersteunen. Voorts over de relatie tussen de referent en het bestuur van Pokrof op
het gebied van beleidszaken, alsook over de relatie tussen de Plaatselijke
Gemeenschap en de bisschop van het betreffende diocees over met name pastorale
zaken. Er is gesproken over de priesternood en hoe daarin mogelijk op termijn in kan
worden voorzien. Maar ook over de beperkte zeggenschap die Pokrof heeft in het geval
van iemand die de opleiding tot priester volgt. Het is de bedoeling dit overleg tenminste
eenmaal per jaar, maar zoveel vaker als nodig is, te continueren.
Speciale aandacht werd geschonken aan de situatie van de heer J. van Egmond, die in
Utrecht theologie studeert en deelneemt aan de priesteropleiding in het bisdom
Rotterdam. In het afgelopen halfjaar is er veel overleg gevoerd om tot helderheid te
komen over de diverse aspecten die een rol spelen in de kans op welslagen van deze
studie, mede in relatie tot een mogelijk functioneren binnen de Landelijke Instelling
Pokrof. Het is bijzonder spijtig te moeten constateren dat de uitkomst voor de heer Van
Egmond niet positief heeft mogen zijn.
Er is nogmaals aan de orde gesteld dat er gelet moet worden op de hygiëne bij het ter
communie gaan. Het eerder gedane voorstel om over te gaan op een ander wijze van
communiceren door gebruik te maken van de Melkitische methode werd niet
ondersteund. Het zou immers neerkomen op het wijzigen van de ritus. Het regelmatig
wijzen op de juiste manier van communiceren kan de gang van zaken ten goede
verbeteren.
De begroting voor 2005 werd goedgekeurd. Een aantal afspraken over de vergoedingen
werd vastgesteld.

Het invullen van het rooster van diensten is moeilijker dan ooit geworden. De
gemeenschappen werden verzocht na te willen denken over de mogelijkheid om op
andere dan de gebruikelijke tijdstippen officies te gaan houden.
Er is afgesproken om een overzicht te gaan maken van de bezittingen van de
Plaatselijke Gemeenschappen. Dit niet alleen vanwege bescherming tegen het ‘zoek
raken’ en uit verzekeringstechnisch oogpunt, maar ook om elkaar te kunnen helpen,
wanneer ergens iets nodig is.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 12 maart 2005
te ’s Hertogenbosch.

