9e algemene vergadering
Op zaterdag 18 maart 2000 wisselden in Den Haag bestuur en leden van de
Landelijke Instelling Pokrof voor de negende maal met elkaar van gedachten
over het wel en wee van de Instelling en de Plaatselijke Gemeenschappen.
Een belangrijk deel van de vergadering was, evenals vorig jaar, gewijd aan het
verloop van de inspanningen van het bestuur om tot een oplossing te komen
voor de wijding van onze priesterkandidaat Harry Sterenberg.
In november vorig jaar kon nog worden gemeld dat mgr. Hurkmans van ‘s
Hertogenbosch open stond voor ons verzoek. Eind januari bracht de rector van
het Sint Janscentrum in Den Bosch (het hoofd van de priesteropleiding in dat
bisdom) in een gesprek met een vertegenwoordiging van het bestuur de
nodige bezwaren tegen incardinatie en wijding naar voren. Het bestuur heeft
zich vervolgens - na diepgaand overleg met Harry Sterenberg - gewend tot de
bisschoppelijk referent voor Byzantijnse zaken (ad interim), dr. J. Meijer CSsR uit
Tilburg. Half februari werd met hem een uitgebreid plan van aanpak opgesteld.
Een van de afspraken was dat hij op korte termijn met mgr. Hurkmans de
kwestie nog eens grondig zou doorspreken. Dat verhelderende gesprek heeft 3
maart plaats gehad. Mgr. Hurkmans heeft toen toegezegd dat hij alles opnieuw
zou bezien en de kwestie op de komende bisschoppenconferentie (13 maart)
zou bespreken. De resultaten van dit overleg waren tijdens de Algemene
Vergadering (maar ook bij het schrijven van dit verslag op 30 maart) nog niet
bekend.
De vergadering werd toegezegd dat alle betrokkenen direct op de hoogte
zullen worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Waarschijnlijk zal men nog
wel enige malen de tweede strofe van het gebed van de Heilige Efraim moeten
bidden (zie de getijdengebeden van de vasten)!
Na behandeling en goedkeuring van het Jaarverslag en de Financiële stukken
van 1999 werd de officiële vergadering gesloten.
Vervolgens werd overgegaan tot een meer informele bespreking in twee
groepen over het onderwerp De toekomst van Pokrof en de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Aan de orde kwamen onder meer: het tekort aan priesters en hoe daar
verandering in aan te brengen; het waarom van de keuze van onszelf voor de
Byzantijnse ritus; de vergrijzing van onze gelovigen; de moeilijkheden door het
teruglopen van het aantal officies en liturgieën; de behoefte aan geschikt

informatiemateriaal voor nieuwkomers; de terugloop van het aantal
kerkgangers; de (hernieuwde) vraag naar een gezamenlijk kerkblad; de
gevolgen van het moeten dorgaan met slechts één priester (wellicht leidend tot
het noodgedwongen samenvoegen van Gemeenschappen), de behoefte tot
meer kennis en uitdieping van de achtergronden.
Vele wensen en vragen, de meeste zonder een goed antwoord. De
gedachtewisseling werd evenwel als verhelderend ervaren.
De volgende Algemene Vergadering zal gehouden worden op zaterdag 18
november 2000 te 's Hertogenbosch.

