Feest van Pokrof in Hengelo, 1 oktober 2006
Op zondag 1 oktober werd in de prachtige oude SintPlechelmuskerk in Oldenzaal door de tien gemeenschappen van
Pokrof gezamenlijk het feest van Pokrof gevierd. De
gemeenschap van de Heilige Wladimir was bereid gevonden
deze dag te verzorgen en dankzij haar inzet en enthousiasme
werd deze dag zo'n succes, dat er meteen stemmen opgingen
om voortaan elk jaar zo'n gemeenschappelijk Pokroffeest te
vieren, waarop de leden van de gemeenschappen elkaar kunnen
ontmoeten en van elkaars koorzang kunnen genieten. Bij deze
viering waren behalve vader Harrij
Sterenberg, vader diaken Frits Aarts, vader
Gabriël Münninghoff en de bisschoppelijk gedelegeerde deken
A. Zegveld ook vele leden van de diverse plaatselijke
gemeenschappen aanwezig. We konden ons geestelijk laven
aan een prachtig gezongen Liturgie door het Wladimirkoor met
vader Harrij en vader Frits als voorgangers.
Na afloop van de Liturgie viel er een iconententoonstelling te
bewonderen en was er ook nog een rondleiding in de oude
kerk mogelijk. De gastvrije Twentenaren trakteerden ons op
een Oldenzaals' bittertje met een heerlijke plak Twentse
krentenwegge, daarna - om niet te verhongeren - broodjes
met kroket, koffie, thee enz., waarbij iedereen de gelegenheid
had om echt ouderwets eens even met iedereen te buurten
en bij te praten.
Is het niet meer dan toevallig dat op 1 oktober in de Byzantijnse Kerk niet alleen het
feest van de sluier van de bescherming (Pokrof) van de Moeder Gods gevierd wordt,
maar ook het naamfeest van diaken Romanos Melodios van Byzantium, die in een
droom uit de pokrofsluier van de Moeder Gods zijn zoetgevooisdheid ontving en
daarna in staat bleek voor de Byzantijnse koren prachtige hymnen te componeren?
Ook vader Harrij had een droom: dat dit jaar het
Pokroffeest gezamenlijk gevierd zou worden. Zijn droom
werd bewaarheid en dat had hij niet gedacht, toen hij al
weer zo’n vijf jaar geleden in ‘‘s-Hertogenbosch voor het
eerst voor de Pokrofgemeenschappen in de Liturgie
voorging.
Die 5 jaar zijn voor hem en voor ons allen omgevlogen, onze gemeenschappen zijn
nog springlevend en er zijn sindsdien zelfs nog twee gemeenschappen bijgekomen,
te weten de Gemeenschap van de Heilige Wladimir in Hengelo en de Gemeenschap
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Roosendaal.
Vader Harrij: van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal en
ontzettend bedankt voor de jarenlange spirituele inzet. Dat de sluier van Pokrof je
nog jarenlang bescherme opdat je met een goede gezondheid en een hoge dosis
energie je kunt blijven inzetten voor onze Pokrofgemeenschappen.
Netty Dankloff

