Jaarverslag 2009
Inleiding
Voor U ligt het veertiende jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof.
Onder het voorzitterschap van een nieuwe voorzitter kon er met vereende krachten weer
voor continuïteit gezorgd worden in het vieren van de Goddelijke Liturgie en andere officies
in al onze gemeenschappen. Ter ondersteuning van het werk werden er twee werkgroepen
opgericht: een PR-groep en de Werkgroep Officie. In het komende jaar hopen we van de
werkzaamheden van deze werkgroepen veel profijt te mogen ondervinden.

Samenstelling Instelling en bestuur
Leden waren:
• Gemeenschap van de Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle
Heiligen en de Verschijning des Heren.
• Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja te Eindhoven
• Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ‘s Gravenhage
• Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo.
• Kerk van de Heilige Geest te Maastricht
• Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Boodschap aan Maria (Maria Blagovescenskaja) te Nijmegen
• Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Roosendaal.
• Gemeenschap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren te
Rotterdam / Delft
• Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladimir te Utrecht
Er zijn dus 11 plaatselijke gemeenschappen, terwijl het er bestuurlijk 9 zijn.
Samenstelling van het bestuur:
Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter (in deze functie vanaf 1 januari als opvolger van de heer
Geldermans die per 31 december 2008 is af- en uitgetreden)
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
Mw. G.C.A. van Goethem (uitgetreden per 31 december)
F. J. Gelevert
Mw. S.F. Hack- Héman (nieuw bestuurslid vanaf 1 januari 2009)
Ere-Adviseur:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 28 maart en 21 november - een Algemene Vergadering belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de
Plaatselijke Gemeenschappen.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 12 februari, 25 juni en 8 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast
nog op 22 april, 29 juli en 30 september.

De vaders
Vader Gabriël woont inmiddels al vele jaren teruggetrokken in het Kapucijnenklooster in
Tilburg. Hoewel op afstand volgt hij met grote interesse en belangstelling het wel en wee van
Pokrof. Hij laat ons allen zegenen via de bezoekers die hij van tijd tot tijd kan ontvangen.
Ook dit jaar zijn Vader Harrij en vader diaken Frits samen met de priesters van de Latijnse
ritus, die zijn opgeleid voor de Byzantijnse ritus, in de weer geweest om in alle
gemeenschappen met enige regelmaat de vieringen voortgang te doen vinden.
Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd. Wij noemen: vader László (priester uit Hongarije,
die tijdens de Grote en Heilige Week en Pasen in Den Haag celebreerde), vader Piet Al,
vader Rudolf van Dijk, vader Jan Kaandorp, vader Dolf Langerhuizen, vader Peter Pelen,
vader Paul Brenninkmeijer, vader Ton Sip en vader Thomas Pott.

Overleg met de bisschop-referent / Byzantijns Netwerk Nederland
Er is dit jaar geen apart overleg gevoerd met de bisschop-referent voor Oecumene en
oosterse christenen, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s. Wel is op 29 mei een begin gemaakt
met de vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan).
De Landelijke Instelling Pokrof neemt aan deze vergaderingen deel met een vijftal personen
afkomstig uit diverse plaatselijke gemeenschappen, waaronder ook enkele bestuursleden
van de Landelijke Instelling.
Er zijn inmiddels twee vergaderingen gehouden (op 29 mei en 4 december), waarin een
drietal werkgroepen (of kamers) is opgericht en aan het werk gezet: namelijk, die met de
onderwerpen Vieren, Leren en Dienen.

Centrale planning
De roostercoördinator, de heer Bruinaars, heeft met veel energie de centrale planning van
Liturgie en Officies voortgezet. Opnieuw mocht hij gebruik maken van de inzet van de
verschillende priesters van de Byzantijnse ritus die ons land kent.

Website
De website is wederom hét instrument gebleken voor informatie met name wat betreft het
rooster van diensten en het laatste nieuws. Dit in het bijzonder wanneer door de barre
weersomstandigheden diensten geen doorgang kunnen vinden.

Overige zaken
De gemeenschap van Haarlem, toegewijd aan de Verschijning des Heren, heeft op zaterdag
12 september haar 60–jarig bestaan op feestelijke wijze mogen vieren.
De jaarlijkse, landelijke viering van de gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats
gevonden op 27 september in Borne. De gemeenschap van Hengelo wist er een waar feest
van te maken! Dat feest werd nog verhoogd door de aanwezigheid van onze bisschopreferent, Mgr. J van Burgsteden s.s.s.
De gemeenschap van Rotterdam heeft op 1 februari haar nieuwe locatie betrokken, namelijk
de parochiekerk van de parochie H.H. Laurentius en Ignatius aan de Eendrachtsstraat 95 in
het centrum van Rotterdam (voor Rotterdammers: de Eendrachtskapel).
De gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer in Den Haag heeft kort na de
verkoop van het pand aan de Raamweg dit vertrouwde adres moeten verlaten. Gelukkig was
men toen al zeker van de nieuwe locatie: de kapel van Huize Mater Ecclesiae aan de
Eisenhowerlaan 120 in Den Haag. De laatste viering op de Raamweg vond plaats op 23
augustus; de plechtige ingebruikneming van de nieuwe locatie geschiedde op 22 november.

Onderscheidingen
Dit jaar een apart hoofdstukje om een drietal zeer verdienstelijke personen in het zonnetje te
zetten.
Op 11 oktober mocht mevrouw Wieske van den Ende (gemeenschap Amsterdam – Haarlem)
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice in ontvangst nemen.
Op 6 december ontving mevrouw Jo Poulisse (gemeenschap Eindhoven) deze zelfde
onderscheiding.
Tenslotte werd de oud-voorzitter van de Landelijke Instelling, de heer Raymond Geldermans
tijdens de Algemene Vergadering op 21 november Ridder in de Orde van de H. Gregorius de
Grote.

Besluit
We zijn dankbaar gestemd dat het ook dit jaar mogelijk is gebleken overal in het land de
viering van de Goddelijke Liturgie en andere officies voortgang te doen vinden. Dank aan
allen die dat mogelijk hebben gemaakt: priesters, diakens, acolieten, lectoren, zangers,
“kapelinrichters”, bestuurders, etc.
Maar bovenal dank aan de Allerhoogste, Onze God, die ons daartoe in staat heeft gesteld en
dit alles mogelijk heeft gemaakt.
Mnogaja ljeta
Voorburg, 28 februari 2010
B.A.D. van den Brom

