JAARVERSLAG 2011
Inleiding
Voor U ligt het zestiende jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof.
Hoewel het ook nu weer mogelijk is gebleken de continuïteit van de vieringen in de meeste
Plaatselijke Gemeenschappen te handhaven, valt het ons zwaar te moeten constateren dat de
gemeenschap In Maastricht heeft moeten besluiten als gemeenschap te stoppen. Men gaat
door als Maastrichts Slavisch Koor. Incidenteel hoopt men nog wel een viering in Maastricht te
doen plaatsvinden. Gegeven de omstandigheden waarin enkele andere gemeenschappen verkeren, vrezen we dat in de naaste toekomst ook elders besloten zal moeten worden tot sluiting.

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 tot 30 augustus; per die datum verder als
Maastrichts Slavisch Koor
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

Samenstelling van het bestuur:
Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
F. J. Gelevert
Mw. S.F. Hack- Héman
B. Rijnenberg tot 19 maart
W. Pollaert vanaf 19 november
Ere-Adviseur:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 19 maart en 19 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 17 februari, 9 juni en 20 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast
nog op 17 augustus en 1 december.
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De vaders
Vader Gabriël volgt vanuit het Kapucijnenklooster in Tilburg, ondanks zijn zwakke gezondheid,
het leven van onze gemeenschappen op de voet. Het verschaft hem grote vreugde te horen dat
er nog zo op grote schaal vieringen gehouden kunnen worden. Geen bijzondere gebeurtenis
laat hij ongemerkt voorbijgaan door voor de betrokkenen te bidden en hen te zegenen.
De vaders van binnen Pokrof: vader Harrij en vader diaken Frits, hebben het samen met de
vaders van buiten Pokrof: vader László, vader Rudolf van Dijk, vader Jan Kaandorp, vader Dolf
Langerhuizen, vader Peter Pelen, vader Paul Brenninkmeijer, vader Ton Sip en vader Thomas
Pott, het weer mogelijk gemaakt dat in alle gemeenschappen met enige regelmaat de vieringen
voortgang konden vinden.
Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd.

Overleg met de bisschop-referent / Byzantijns Netwerk Nederland
Ook dit jaar heeft geen afzonderlijk overleg plaats gevonden met de bisschop-referent voor
Oecumene en oosterse christenen, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s.
Er zijn twee vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan) gehouden
en wel op 18 maart en 23 september. In deze laatste vergadering is samen met Mgr. Van
Burgsteden de voortgang van het Netwerk geëvalueerd en gesproken over mogelijke wijzigingen en verbeteringen.
De Landelijke Instelling Pokrof nam ook dit jaar aan deze vergaderingen deel met een vijftal
personen, waaronder drie bestuursleden van de Landelijke Instelling. De secretaris van Pokrof
treedt al vanaf het begin van het BNN op als secretaris voor dit netwerk. De voorzitter van
Pokrof is inmiddels ook actief als voorzitter voor de Algemene Vergaderingen.

Centrale planning
Het roosterwerk blijft een buitengewoon lastige onderneming. Vooral omdat er vanuit Pokrof,
maar vooral ook van daar buiten een beroep gedaan wordt op steeds dezelfde groep priesters.
Onze roostercoördinator, de heer Bruinaars, is er gelukkig in geslaagd de centrale planning van
Liturgie en Officies op een enkele uitzondering na rond te krijgen.

Website
De website heeft een metamorfose ondergaan met behulp van een externe deskundige. Er is
nu onder meer een afgeschermd gedeelte gemaakt alleen toegankelijk voor bestuur en leden.
Na inloggen kan men diverse stukken raadplegen en downloaden.

Overige zaken
Zo als in de inleiding al aangegeven is het voor onze gemeenschap in Maastricht een moeilijk
jaar geweest. Door een reeks van factoren, waaronder op de eerste plaats de sloop van het
zorgcentrum waar men kerkte, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het beter was om in
Maastricht geen nieuwe ruimte meer te zoeken. Van wege de al jaren bestaande band met de
Oekraïens-Orthodoxe Kerk in Genk is het idee ontstaan om met het koor in de prachtige kerk in
Genk te gaan zingen. Aan de leden is een wijziging van de statuten voorgesteld. De naam ‘Kerk
van de Heilige Geest’ wordt gewijzigd in ‘Maastrichts Slavisch Koor’. De doelstellingen blijven
nagenoeg ongewijzigd. De wijziging van de statuten is door de bisschop van Roermond, Mgr.
Frans Wiertz, goedgekeurd. Op 30 augustus is de akte gepasseerd bij de notaris. De laatste
viering van de Goddelijke Liturgie heeft plaats gehad op zondag 2 oktober.
De band met Pokrof zal blijven bestaan. In de Algemene Vergadering van november is daartoe
besloten.
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De jaarlijkse, landelijke viering van de gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats
gevonden op 16 oktober in Utrecht. Een commissie bestaande uit enkele leden van de
gemeenschap van Utrecht heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Pokrof een
perfecte organisatorische prestatie geleverd. Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., de bisschop
referent, was voor de laatste keer in ons midden.
De gemeenschap van Delft vierde op 13 november het 60-jarig bestaan van koor en
gemeenschap. Met een zeer mooie viering en gezellige receptie in Huize Stefanna werd het
voor de Delftenaren en hun genodigden een gedenkwaardig feest.

Besluit
Laten we ons verheugen over het vele goede dat ook dit jaar tot stand kon worden gebracht.
We willen God danken voor al het werk dat door de mensen die week in week uit betrokken zijn
bij de viering van de officies van de Byzantijnse ritus werd verricht.

Mnogaja ljeta

Voorburg, 12 maart 2012

B.A.D. van den Brom
Secretaris

