JAARVERSLAG 2012
Inleiding
Voor U ligt het zeventiende jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof.

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.
Maastrichts Slavisch Koor (voorheen 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
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
W. Pollaert
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts

Vergaderingen en overleg
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 24 maart en 24 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 16 februari, 28 juni en 4 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast
nog op 22 maart, 27 juni en 14 november. Voorts heeft er dit jaar overleg plaats gehad met het
bestuur van enkele Plaatselijke gemeenschappen afzonderlijk.

De vaders
Op 8 juni is Vader Gabriël op 92-jarige leeftijd overleden in het Kapucijnenklooster in Tilburg.
Onder grote belangstelling vanuit het hele land werd op donderdag 14 juni de uitvaart volgens
de Latijnse ritus gehouden in de kloosterkerk, met aansluitend de begrafenis volgens de
Byzantijnse ritus op het kloosterkerkhof. We verliezen in hem een groot en onvergetelijk
priester, leider en adviseur. Eeuwige gedachtenis.
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De vaders van de Byzantijnse ritus in Nederland - met name: vader diaken Frits Aarts, vader
Paul Brenninkmeijer, vader Rudolf van Dijk, vader Jan Kaandorp, vader Dolf Langerhuizen,
vader Johan Meijer, vader Peter Pelen, vader diaken Wim Tobé, vader Ton Sip, vader Harrij
Sterenberg - hebben het samen met de in het buitenland wonende vaders László en Thomas
Pott weer mogelijk gemaakt dat in alle gemeenschappen met enige regelmaat de vieringen
voortgang konden vinden. Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd.
In een volgend jaarverslag hopen wij te kunnen berichten dat er een nieuwe vader van de
Byzantijnse ritus in Nederland is bijgekomen. Er is op dit moment een priester van de Latijnse
ritus in opleiding. Ook een aanstaand diaken van de Latijnse ritus wil tevens in opleiding gaan
voor de Byzantijnse ritus.

Overleg met de bisschop-referent
Op 23 februari werd afscheid genomen van de bisschop-referent voor Oecumene en Oosterse
christenen, Mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s. We mochten op die middag in Utrecht zijn
opvolger Mgr. Dr. J.H.M. van den Hende begroeten. Tijdens deze afscheidsbijeenkomst is een
Moleben van dankbaarheid gevierd.
Op 16 augustus had het Dagelijks bestuur een eerste overleg met de nieuwe referent in het
bisschoppelijk paleis in Rotterdam.

Byzantijns Netwerk Nederland
Er zijn drie vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan) gehouden
en wel op 17 januari, 8 mei en 2 oktober.
De Landelijke Instelling Pokrof nam ook dit jaar aan deze vergaderingen deel met een viertal
personen, waaronder drie bestuursleden van de Landelijke Instelling. De voorzitter en secretaris
van Pokrof zijn de organisatoren van de genoemde Algemene Vergaderingen.

Centrale planning
Het roosteren blijft een vitaal punt voor het goed kunnen functioneren van de Plaatselijke
gemeenschappen. 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 vernieuwde website voldoet aan de verwachtingen. Uiteraard wordt er het meest gebruik
gemaakt van het rooster van diensten. De mogelijkheid om nog kort voor de geplande datum
wijzigingen aan te kunnen brengen is een groot voordeel.

Overige zaken
Het bestuur van de gemeenschap Rotterdam / Delft heeft wegens het afnemend aantal
bezoekers en een krimpend koor moeten besluiten de vieringen in de kapel van Delft te
beëindigen. Alle inspanningen zijn er op gericht de vieringen in Rotterdam nog vele jaren
mogelijk te maken. De extra impuls van de oud-koorleden van Delft is een welkome aanvulling.
Met spijt in het hart werd op 10 juni de laatste Goddelijke Liturgie gevierd op het adres Oude
Delft 18. Hopelijk weten de bezoekers van de kapel in Delft hun weg te vinden naar de
vieringen in Rotterdam en Den Haag.
Op 5 mei hebben de beide “Pokrof”- vaders hun wijdingsjubilea tezamen gevierd in Eindhoven.
Vader diaken Frits Aarts vierde zijn 20-jarig diaken zijn, vader Harrij zijn 10-jarig priesterjubileum.
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Op 1 juli waren we weer te gast in Eindhoven; nu voor de viering van het 50-jarig bestaan van
deze gemeenschap.
De jaarlijkse, landelijke viering van de gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats
gevonden op 7 oktober in Eindhoven. Het is een zeer geslaagde bijeenkomst en een goede
ontmoeting geworden.
Er is tijdig voor de landelijke viering een remake verschenen van het aloude gezangenboek
“Van den Hombergh”. Dit boek maakt het eenvoudiger om bij gezamenlijke vieringen met alle
koren samen te kunnen zingen. Het is daarom ook in ruime mate aan alle betrokkenen ter
beschikking gesteld.
Een ander noodzakelijk hulpmiddel is eveneens gereed gekomen. Het betreft een boekje met
de liturgie voor een begrafenis. In diverse uitvoeringen is het beschikbaar voor iedere priester
en gemeenschap die voor de taak gesteld wordt een uitvaart te verzorgen.
Tenslotte moet worden vermeld dat het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Instelling samen
met het bestuur van de Stichting Pokrof een regeling heeft ontworpen voor de financiële
ondersteuning van noodlijdende gemeenschappen.

Besluit
Ons past grote dankbaarheid voor weer een jaar van mogelijkheden om onze vieringen nog in
zo veel plaatsen van Nederland voortgang te doen vinden. Wij zijn vooral dankbaar voor de
inzet van alle priesters en diakens, acolieten, lectoren en kosters, dirigenten en zangers (M/V),
bestuurders en andere vrijwilligers die daar onvermoeibaar bij betrokken waren.
Danken wij Onze Heer en God voor al dit goede.
Dat we dit nog vele jaren mogen beleven.
Mnogaja ljeta

Voorburg, 7 maart 2013

B.A.D. van den Brom
Secretaris

