19e algemene vergadering
Op zaterdag 12 maart 2005 kwamen de vertegenwoordigers van de diverse
gemeenschappen van Pokrof in ’s Hertogenbosch met het bestuur bijeen voor de 19e
Algemene Ledenvergadering.
Zoals gebruikelijk werd in deze voorjaarsvergadering aandacht besteed aan het
afgelopen jaar. Het Jaarverslag 2004 werd besproken en vastgesteld. Ook de financiële
resultaten van 2004 kwamen aan de orde. Zij werden op voordracht van de
kascommissie goedgekeurd.
Uitvoerig werd ingegaan op (de wijze van) opstellen van de roosters van diensten en de
betrokkenheid van de gemeenschappen daarbij. Door het met emeritaat gaan van
vader Antonie en het algemene probleem van de beschikbaarheid van priesters is het
steeds minder gemakkelijk om iedere gemeenschap op de gebruikelijke dag ‘aan een
officie met priester te helpen’. Afgesproken werd in de naaste toekomst zo veel mogelijk
met een jaarprogramma te gaan werken. Daarnaast werd aandacht gevraagd om ook
eens te denken aan vieringen (niet alleen een Goddelijke Liturgie) op andere dan de
gebruikelijke dagen en tijden, ook al blijft de zondag het hoogtepunt.
Er werd gediscussieerd over het probleem van een goede (vooral ook interne)
communicatie, met name wat betreft het doorgeven van wat besproken is in
vergaderingen aan hen die daar niet direct bij betrokken zijn. Men vroeg zich af of het
niet zinvol zou kunnen zijn om per gemeenschap eens bijeen te komen om open met
elkaar te praten en van gedachten te wisselen bijvoorbeeld over de toekomst van de
eigen gemeenschap. Voorts werd afgesproken dat elke gemeenschap contact zal
onderhouden met de eigen bisschoppelijk gedelegeerde, en voor zover deze niet is
aangesteld bij de plaatselijke bisschop om een gedelegeerde zal vragen.
Mede in verband met het steeds meer deelnemen van externe priesters aan officies van
Pokrof werd gesproken over de noodzaak van helderheid over de plaatselijke invulling
van de Byzantijnse ritus; kortom de plaatselijke gewoonten. Hoe ‘het hoort’ (voor Pokrof
binnen de Russische traditie) is te bespreken al dan niet met hulp van b.v. Chevetogne.
Het gaat er niet om, om strikte uniformiteit te bereiken. Er moet wel geprobeerd worden
een gezamenlijke richting te bereiken of te benaderen.
Afgesproken is voorts om in het najaar een speciale dag voor de lectoren te gaan
organiseren. De gemeenschap van Den Haag is bereid de praktische organisatie
daarvan op zich te nemen.

