Jaarverslag 2006

Inleiding
Het elfde jaar in het bestaan van de Landelijke Instelling Pokrof droeg het stempel van een
gestage voortgang van het kerkelijk leven ondanks vele zorgen om de toekomst. Met inzet
van alle beschikbare krachten is vooral in de plaatselijke gemeenschappen geprobeerd
invulling te geven aan wat ons lief is: een gemeenschap zijn die bidt en zorgt met en voor
elkaar.

Samenstelling instelling en bestuur
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
Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo.
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 Ikoon van de Moeder Gods Wladimir te Utrecht.

De samenstelling van het bestuur was als volgt:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vice-voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
G.L. Bruinaars, penningmeester
G.J.M. Nijhof, roostercoördinator
Mw. G.C.A. van Goethem
F.J. Gelevert
Adviseurs:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Vader Antonie Vriens OFM. Cap.
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts.

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 18 maart en 9 december - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Het bestuur kwam eveneens tweemaal bijeen, namelijk op 14 februari en 8 november, mede
ter voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het jaarlijks overleg met de bisschop
referent, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s., vond plaats op 9 juni zij het in een wat andere
context dan vorig jaar (zie verderop in dit verslag).

De vaders
Vader Gabriël heeft ook dit jaar de vieringen op de woensdagmorgen in Den Haag zoveel
mogelijk meegevierd. Hij liet daarbij de trouwe deelnemers aan dit officie geheel zelfstandig
uitvoering geven aan de liturgie. Voor zover zijn lichamelijke constitutie het toeliet, ging hij ’s
zondags met zijn trouwe begeleidster, mevrouw Van den Ende, op weg om in een van de
gemeenschappen de Goddelijke Liturgie in concelebratie te vieren.
Vader Antonie is langzamerhand thuis geraakt in het klooster van Tilburg, waar hij van tijd tot
tijd bezoek ontvangt van enkele oud-medewerkers uit de diverse gemeenschappen. Hij
geniet ervan, als zich ergens de gelegenheid voordoet, om een viering volgens de Byzantijnse ritus te kunnen beleven.
Vader Harrij en vader diaken Frits gingen onverminderd voort met hun taak de officies in stad
en land voortgang te doen vinden. Studie en bijscholing, alsook overleg met bestuur en
externe deskundigen heeft hen daarbij geholpen.
Op 3 november mocht vader Harrij het eerste lustrum van zijn priesterwijding vieren. Hij deed
dat met een Goddelijke Liturgie in Den Haag, gevolgd door een goed verzorgd en feestelijk
samenzijn van velen uit den lande.
De samenwerking met vader Theo van den Hout, gepensioneerd aalmoezenier van de
Oekraïense Gemeenschappen in België, is voortgezet. Zeker tweemaal per maand verleende hij assistentie in één van de Pokrof-gemeenschappen.
Kort vóór Kerstmis bereikte ons het droevige bericht dat vader Theo, vermoedelijk in de
nacht van 17 op 18 december, was overleden. Op zeer indringende wijze is zijn uitvaart
gevierd in de Sint Jan de Doperkerk te Leuven in aanwezigheid van vele bisschoppen,
priesters, diakens en gelovigen uit België, Nederland en de Oekraïne. Hij is begraven op de
begraafplaats van de Abdij van Park te Heverlee.
Eeuwige gedachtenis.
Nog meer dan vorig jaar is de hulp ingeroepen en verkregen van de priesters van de Latijnse
ritus die in het kader van de Byzantijnse vieringen, georganiseerd door de Vereniging van
Oecumene, zijn opgeleid voor deze ritus. Dankzij de pensionering van enigen van hen zijn
de mogelijkheden om assistentie te verlenen wat toegenomen. De inzet van deze priesters
blijft onmisbaar. We zijn aan hen grote dank verschuldigd.

Overleg met de bisschop-referent
Op 9 juni heeft in Utrecht het jaarlijkse overleg plaats gehad met de bisschop-referent voor
de Oecumene, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s. De samenstelling van deze vergadering
was geheel nieuw van opzet. Er waren nu ook vertegenwoordigers van andere organisaties
die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan, uitgenodigd. Doel van dit overleg was om te komen
tot meer onderlinge samenwerking en daarvoor een structurele vorm te bedenken. Besloten
werd om een kerngroep in te stellen die een voorstel maken voor de vorming van een
Byzantijns Netwerk in Nederland. Aan het eind van het verslagjaar is een nota verschenen
en rondgestuurd aan alle betrokken ‘partijen’, te bespreken op 9 maart 2007.

Centrale planning
De centrale planning van Liturgie en Officies is er in 2006 niet gemakkelijker op geworden.
Deze kon alleen nog gerealiseerd worden dankzij de hulp van de vele priesters van ‘buiten’,
een term die eigenlijk niet meer van toepassing is, gegeven hun betrokken inzet voor de
gemeenschappen.

Wij zijn grote dank verschuldigd aan in het bijzonder vader László (priester uit Hongarije, die
tijdens de Grote en Heilige Week en Pasen in Den Haag celebreerde), vader Piet Al, vader
Rudolf van Dijk, vader Theo van den Hout (†), vader Jan Kaandorp, vader Peter Pelen,
vader Paul Brenninkmeijer, vader Ton Sip en vader Thomas Pott.

Website
Ook dit jaar was de website continu in de ‘lucht’ (ook tijdens ziekte van de webmaster). Het
nut van de website blijkt toe te nemen, zeker wanneer zich bijzondere zaken voordoen, en
niet in de laatste plaats bij onzekerheden in de planning van de diensten.

Overige zaken
Op 23 april is een nieuw overlegplatform in het leven geroepen: het overleg van de
penningmeesters van de plaatselijke gemeenschappen met de penningmeester van de
Landelijke Instelling. De wederzijdse zorgen kunnen zo beter worden besproken en zich
voordoende problemen worden aangepakt en opgelost. De Algemene Vergadering was daar
geen geschikte gelegenheid voor.
Op 23 september is op initiatief van de Landelijke Instelling een bijeenkomst georganiseerd
voor de acolieten van alle gemeenschappen. Een leerzame ervaring onder leiding van vader
Harrij en vader diaken Frits, en mede verzorgd door de Gemeenschap van Eindhoven.
De gemeenschap van Hengelo heeft op 1 oktober op grootse wijze vorm gegeven aan de
viering van het feest van Pokrof. In de Algemene Vergadering is afgesproken jaarlijks ergens
in Nederland een viering te organiseren waarbij nadrukkelijk ook de gelovigen van andere
gemeenschappen worden uitgenodigd. De Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo
heeft zich op bijzondere wijze van die taak gekweten.

Besluit
In dankbaarheid past het ons te erkennen dat we niet zonder de hulp van Onze Heer en God
weer in staat zijn geweest een jaar te volbrengen. Laten wij de Heer bidden dat Hij ons werk
blijft geleiden en inspireren tot in lengte van jaren.
Voorburg, 5 februari 2007
B.A.D. van den Brom
Secretaris

