20e algemene vergadering
Op zaterdag 3 december 2005 kwamen de vertegenwoordigers van de diverse
gemeenschappen van Pokrof in ’s Hertogenbosch met het bestuur bijeen voor de 20e
Algemene Ledenvergadering.
Tot groot genoegen van velen kon in deze vergadering een nieuwe gemeenschap als
lid worden opgenomen in de Pokrofgelederen. In Roosendaal is per 1 oktober 2005
door Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda, de Gemeenschap van Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand opgericht.
De gemeenschap van den Haag werd hulde gebracht in verband met het succesvol
organiseren van de lectorendag.
In 2006 zal er een acolietendag worden georganiseerd door de gemeenschap van
Eindhoven.
Een vertrouwd bestuurslid dat Pokrof in verschillende bestuursfuncties heeft ondersteund, de heer Ad van Gerwen, nam afscheid onder grote en
welgemeende dankzegging voor de bewezen diensten. Gelukkig kon zijn plaats in het
bestuur worden ingenomen door de heer F. Gelevert, de secretaris van onze
gemeenschap in Hengelo. De heer G. Bruinaars, onze penningmeester, continueerde
zijn bestuurslidmaatschap.
Het bestuur deed uitgebreid verslag van de bespreking in de maand mei met de
bisschop-referent, mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s.. Gesproken werd over de inzet
van de priesters van de Byzantijnse ritus in Nederland, de samenwerking van Pokrof
met andere dan de Pokrof-gemeenschappen en de verantwoordelijk-heid van het
bestuur van Pokrof versus die van de bisschop-referent.
Uitvoerig werd ook stilgestaan bij de gewijzigde manier van inroosteren van vader
Harrij. Het ligt in de bedoeling te komen tot een rondgang langs alle gemeenschappen
in een cyclus van drie maanden. Verder is nogmaals gewezen op het belang om ook
andere officies dan de Goddelijke Liturgie zoals vesper, urendienst of typika te vieren.
Er zal alles in het werk worden gesteld om in het vervolg jaarlijks te komen tot een
gezamenlijke, landelijke viering ergens in Nederland. Afgesproken werd dat dit in 2006
de viering van het feest van Pokrof in oktober zal worden. De gemeenschap van
Hengelo zal de organisatie daarvan op zich nemen.

Ten slotte werd de begroting voor 2006 (waarin een post voor
deskundigheidsbevordering) besproken en vervolgens goedgekeurd.

