22e algemene vergadering
In de 22e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag 9
december 2006 in ’s Hertogenbosch kwamen de volgende zaken aan de orde.
Met algemene stemmen werden de aftredende bestuursleden mevrouw Van Goethem
en de heer Nijhof herbenoemd voor vier jaar.
Het bestuur wil meer werk gaan maken van de Public Relations. Er wordt gezocht naar
iemand die de landelijke Instelling daarbij van dienst kan zijn.
Het invullen van het rooster van diensten blijft een moeilijke aangelegenheid. Om dat
werk enigszins te vergemakkelijken is afgesproken dat de Plaatselijke Gemeenschappen de roostercoördinator zullen voorzien van jaaroverzichten van de gewenste
diensten in 2007. Het streven blijft om vader Harrij tenminste eenmaal in de 3 maanden
in iedere gemeenschap te laten celebreren.
Het bestuur deed uitgebreid verslag van de bespreking op 9 juni met de bisschopreferent, mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s.. Bij dat gesprek waren dit jaar ook vertegenwoordigers van andere organisaties aanwezig die in meerdere of mindere mate te
maken hebben met de toekomst van de Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland.
Concreet resultaat van deze bijeenkomst was de afspraak dat een kerngroep van vier
personen zal gaan nadenken over de beste vorm waarop een regelmatig overleg kan
plaatsvinden en hoe samenwerking geïntensiveerd kan worden.
In de in december uitgebrachte nota is een voorstel opgenomen voor een samenwerkingsverband van alle bij de Byzantijnse ritus betrokken organisaties. Tevens wordt een
overzicht gegeven van de belangrijkste zaken die volgens de kerngroep in een dergelijk
verband aan de orde zouden moeten komen. In het voorjaar van 2007 volgt nader
overleg over de voorstellen.
Er wordt, als de voortekenen niet bedriegen, in 2007 een dirigentendag georganiseerd.
Het overleg daarover is gaande.
De zeer geslaagde landelijke viering van het Pokroffeest op zondag 1 oktober 2006 in
Oldenzaal is aanleiding om ook in 2007 ergens een landelijke viering te houden. Na
discussie werd besloten daarbij niet vast te houden aan het vieren van het feest van
Pokrof. Iedere andere festiviteit kan daarvoor aangegrepen worden. Het 40 jarige
bestaan van de gemeenschap van Utrecht op 16 juni 2007 zou een dergelijke gelegenheid kunnen zijn.

De begroting voor 2007 werd, zij het met een aanzienlijk, maar aanvaardbaar tekort,
goedgekeurd.
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