Jaarverslag 2002

Inleiding
Voor de zevende keer op rij bieden wij met dit verslag een verkorte weergave aan van het
wel en wee van de Landelijke Instelling Pokrof.
Het jaar 2002 was een relatief rustig jaar, waarin voor het eerst sinds lange tijd weer gebruik
kon worden gemaakt van de diensten van twee (eigen) priesters voor de realisatie van de
vieringen in onze Plaatselijke Gemeenschappen. De assistentie van enkele priesters van
'buiten' bleef daarbij wel noodzakelijk en werd met alle liefde door dezen verleend.

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 onderging wel enige wijzigingen.
Per 9 maart werd de gewenste sterkte van 7 personen bereikt. Tevens werd vader diaken
Frits Aarts benoemd tot adviseur.
De samenstelling was volgt:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
Mw. C.H.C. Moetwil, vice-voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
A.F. van Gerwen, penningmeester (tot en met 31 december)
G.L. Bruinaars en Mw. G.C.A. van Goethem (beiden vanaf 9 maart), leden
E.J.M. Sarolea (tot en met 31 december), lid
Adviseurs:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap
Vader Antonie Vriens OFM. Cap
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts (vanaf 17 november)

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 9 maart en 16 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.

Het bestuur kwam tweemaal bijeen, namelijk op 16 februari en 12 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Daarnaast werd er tweemaal - op 12 januari
en 14 september - een vergadering om de roosters te plannen belegd.

De vaders
Met de priesterwijding van vader Harrij werd de invulling van het rooster er een stuk
eenvoudiger op. Vader Antonie behoefde wat minder stad en land af te reizen. Iets dat voor
hem steeds zwaarder ging wegen. Gelukkig dat er zeer vaak iemand bereid was hem te
rijden. Met name de heer M.M.C. Olffers (gemeenschap van Den Haag) heeft zich in dit
opzicht zeer verdienstelijk gemaakt.
Er werd afgesproken dat de beide vaders om en om in de verschillende Plaatselijke
Gemeenschappen zullen celebreren. De binding van één bepaalde priester aan een
gemeenschap, zoals vroeger, is verlaten.
Het herstel van vader Archimandriet Gabriël is zover gevorderd dat hij regelmatig kon
concelebreren in een van de Plaatselijke Gemeenschappen. Ook de vieringen van de
woensdagmorgen heeft hij evenals vorig jaar weer kunnen leiden.
Vanaf september komen de vaders (inclusief vader diaken Frits, die op 17 november formeel
tot adviseur is benoemd) van tijd tot tijd bijeen om alle zaken die spelen op 'geestelijk' terrein
te bespreken. Uit deze vergaderingen komen regelmatig belangrijke punten naar voren die in
de bestuursvergadering en de daarop volgende Algemene Vergadering aan de orde worden
gesteld.

Centrale planning
Zoals afgesproken is de centrale planning van de officies ook in 2002 voortgezet. Daarvoor
werd tweemaal met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen overlegd over
de samenstelling van de roosters.
De gemeenschap van Den Haag was er - evenals in 2001 - in geslaagd om voor de diensten
van de Grote en Heilige Week vader Lakatos Lásló, een priester uit Hongarije, naar
Nederland te halen.
Nieuw was dat er - op bescheiden wijze - gebruik kon worden gemaakt van de hulp van een
aantal priesters van de Latijnse ritus, die zich onder leiding van vader Archimandriet Johan
Meijer - pastor van de Johannes van Damascus-Gemeenschap in 's Hertogenbosch hebben bekwaamd in de Byzantijnse ritus. Hoewel Nederlandstalig bleek met enige studie
en overleg een viering in één van onze gemeenschappen goed mogelijk.
We zijn de 'externe' priesters zeer veel dank verschuldigd voor hun assistentie in onze
gemeenschappen. Zonder hen - dit jaar ging het om 6 personen - zou het onmogelijk zijn om
zoals afgesproken iedere gemeenschap in de gelegenheid te stellen eenmaal in de maand
een Goddelijke Liturgie te vieren.

Breda
Zoals afgesproken met mgr. M. Muskens, de bisschop van Breda, is er een begin gemaakt
met het regelmatig verzorgen van vieringen van de Goddelijke Liturgie in het bisdom Breda.
Om praktische redenen is daarbij gekozen voor de 5e zondag in de maand, een zondag die
van oudsher al beschikbaar was voor vieringen buiten de eigen gemeenschappen. Driemaal
kon in de Begijnhofkerk aan de Catharinastraat in Breda een viering gerealiseerd worden,
namelijk op 30 juni, 29 september en 29 december. Steeds werd vader Harrij daarbij

geassisteerd door een groep min of meer vaste vrijwilligers vanuit de diverse Plaatselijke
Gemeenschappen.

Website
Nog net op het feest van Pokrof - 1 oktober - kon, na een lange aanloopperiode, de website
van de Landelijke Instelling www.pokrof.nl het wereld wijde web op. We kunnen trots zijn op
het resultaat. De site werd ontworpen door Mw. P. Kleinpenning (gemeenschap van
Nijmegen) en werd (en wordt) up-to-date gehouden door de secretaris, die op 9 maart
benoemd werd tot webmaster.

Overige zaken
Het Slavisch Byzantijns Koor van Eindhoven herdacht haar 40-jarig bestaan met een
vesperviering op zaterdag 25 mei, verzorgd door een gelegenheidskoor bestaande uit het
koor van Eindhoven aangevuld met een groot aantal zangers van de andere
gemeenschappen. Op zondag 2 juni werd een Goddelijke Liturgie gevierd, waarbij het eigen
koor de muziek van de Oekraïense priester /componist Kiril Stecenka ten gehore bracht.
De gemeenschap van Rotterdam heeft de Christus Koningkerk in Rotterdam Hillegersberg
sinds begin dit jaar tot haar vaste domicilie. Het is geen ideale situatie - iedere keer moet
alles opgebouwd worden ná de parochiële viering van 9.30 uur - maar men is voorlopig
geholpen en het werd hoog tijd om de draad weer op te pakken.
Maastricht heeft eveneens een andere kerkgelegenheid gevonden. Niet in Maastricht zelf
maar bij de priesters van het Heilig Hart van Jesus in Cadier en Keer. Ook hier gaat het om
een niet ideale situatie en bovendien tijdelijk voor zolang de paters dit huis kunnen
aanhouden.
Een oud plan om te komen tot het uitgeven van een nieuw Liturgieboekje dat gebruikt kan
worden in alle gemeenschappen is ter hand genomen. Een klein groepje mensen
(Gemeenschap Eindhoven) is voortvarend aan de slag gegaan. Het resultaat zal het
komende jaar zichtbaar worden.

Besluit
Een jaar van vreugde om hetgeen er tot stand mocht komen en van verdriet om hen die het
aardse bestaan moesten verlaten, ligt weer achter ons. We kunnen de Heer niet dankbaar
genoeg zijn die ons steeds weer in staat gesteld heeft te werken aan zijn rijk op deze aarde.
Dat wij dat nog menig jaar mogen voortzetten is onze bede.
Voorburg, 4 maart 2003
B.A.D. van den Brom,
secretaris

