Jaarverslag 2000

Inleiding
Het vijfde jaar van het bestaan van de Landelijke Instelling Pokrof werd zwaar getekend door
de ziekte van vader Gabriël en de nog lang durende onzekerheid over de diaken- en
priesterwijding van Harry Sterenberg. Gelukkig is dit laatste in de tweede helft van het jaar
tot een oplossing gekomen. Het gehele jaar door heeft vader Antonie zo goed als alleen de
vieringen moeten verzorgen. Hij heeft bovenmenselijke prestaties moeten leveren om bij de
diverse Plaatselijke Gemeenschappen toch nog met enige regelmaat een Goddelijke Liturgie
te kunnen vieren.

Samenstelling instelling en bestuur
Er traden geen veranderingen op in de samenstelling van de instelling. Leden waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenschap toegewijd aan alle Heiligen te Amsterdam
Gemeenschap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren
te Delft / Rotterdam
Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja te Eindhoven
Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ‘s Gravenhage
Gemeenschap toegewijd aan de Verschijning des Heren te Haarlem
Kerk van de Heilige Geest te Maastricht
Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Boodschap aan Maria (Maria
Blagovescenskaja te Nijmegen
Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladimir te Utrecht.

Het bestuur werd gevormd door:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
Mw. Drs. G.E. van der Geest – Standaart, vice-voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
A.F. van Gerwen, penningmeester
A.J. Plak (tot 1 september)
E.J.M. Sarolea
Adviseurs waren:
vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap
vader Antonie Vriens OFM. Cap
In de Algemene Vergadering van18 november is besloten het bestuur uit te breiden tot 7
personen. De gemeenschappen werden uitgenodigd kandidaten te stellen.

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 18 maart en 18 november - een Algemene
Vergadering belegd, waarin het bestuur aan de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen verantwoording aflegde voor het gevoerde beleid en overlegde over het te
voeren beleid. Er werd aan deze vergaderingen een informeel discussiegedeelte toegevoegd
om in alle openheid met elkaar te kunnen praten over de zaken die bestuur en
gemeenschappen bezighouden.
Het bestuur kwam vijfmaal bijeen, namelijk op 20 januari, 24 februari, 3 juli, 14 augustus en
23 oktober.

Ziekte Vader Gabriël
Was er aanvankelijk nog enige hoop op een gedeeltelijk herstel in de loop van het jaar, vrij
spoedig werd duidelijk dat het een zeer langdurige kwestie zou worden. Het gehele jaar 2000
moest vader Gabriël tot zijn grote verdriet het voorgaan in de liturgie aan anderen overlaten.
Hij was ook niet in staat bij de vieringen zelf aanwezig te zijn. Het was voor hem een
(schrale) troost dat de gezangen van de Haagse Gemeenschap in zijn huis konden opstijgen
naar zijn woonetage.

Harry Sterenberg
Dachten wij op 1 januari nog enig licht uit het bisdom ‘s Hertogenbosch te mogen verwachten, eind januari werden er door de rector van het St. Janscentrum hoge drempels opgeworpen. Er werden bezwaren ingebracht tegen de opleiding van Harry en de regeling van de
incardinatie zoals Harry Sterenberg en Pokrof die voor ogen stond. Bemiddeling door de
bisschoppelijk referent a.i. – pater Dr. Joh. Meijer CSsR – bracht in de daaropvolgende
maanden geen oplossing.
Het bestuur heeft – het wachten beu - nog in de maand mei contact gezocht met de rector
van Bovendonk (het instituut waar Harry zijn opleiding volgde; het staat onder supervisie van
het bisdom Breda). Op 9 juni vond een gesprek plaats met de bisschop van Breda, mgr. M.
Muskens, zijn vicaris Van Hees en rector Ham van Bovendonk.
In tegenstelling tot in ‘s Hertogenbosch werden hier snel zaken gedaan. Mgr. Muskens wilde
Harry Sterenberg wijden!
In de daaropvolgende periode zijn de diverse in verband met de wijding te regelen kwesties
afgehandeld, met als resultaat dat vader Gabriël als archimandriet op 7 oktober aan Harry de
lagere wijdingen van lector en subdiaken mocht toedienen. Dit betekende tevens de officiële
opname van Harry Sterenberg onder de priesterkandidaten van het bisdom Breda.
In 2001 zullen de wijdingen tot diaken en priester plaats vinden. Volgens de huidige planning
respectievelijk op 24 maart en op 3 november.

Centrale planning
Het centraal opstellen van een rooster van Officies en Liturgieën is in de loop van het jaar
een vast instituut geworden. In aparte roostervergaderingen waarin alle gemeenschappen
vertegenwoordigd zijn wordt in overleg met de beide vaders en onder leiding van de
secretaris een schema opgesteld dat daarna centraal wordt uitgewerkt; daarbij wordt de hulp
van externe priesters ingeroepen om de "gaten" te vullen.
Een in onderling overleg opgesteld overzicht van uitgangspunten, praktische mogelijkheden
en minimale afspraken dient als leidraad bij deze ingewikkelde kwestie.

Financiële zaken
Op financieel gebied zullen er enkele zaken gaan veranderen. Zo zal het priesterfonds een
ruimere bestemming krijgen. Het zal in het vervolg niet alleen gaan om opleidingszaken,
maar ook om de lopende kosten te dekken die gemaakt worden voor en door de
dienstdoende priesters en diakens. De jaarlijkse bijdrage aan de Landelijke Instelling wordt
verhoogd tot ƒ 250,00 per Plaatselijke Gemeenschap.
In het komende jaar zal in overleg met de penningmeesters gezocht worden naar een
nieuwe opzet voor de financiering van alle noodzakelijke uitgaven.

Besluit
Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we mogen spreken van een vitale gemeenschap, die
zich niet laat afschrikken door ernstige problemen. Met de zegen van de Allerhoogste is het
toch weer mogelijk gebleken met elkaar het kerkelijk leven op onze manier gestalte te geven.
Laten we hopen dat we volgend jaar gezegend zullen worden met een nieuwe priester, die
de beide vaders in hun moeilijke taak zal kunnen bijstaan.
God geve dat dit zo moge zijn.
Voorburg, 1 maart 2001
B.A.D. van den Brom
Secretaris

