Jaarverslag 2007
Inleiding
Voor de twaalfde keer een jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof. Het jaar 2007
werd gekenmerkt door besprekingen met diverse andere bij de Byzantijnse ritus betrokken
groeperingen over het opzetten van een landelijk Byzantijns Netwerk, bedoeld als onderlinge
steun om het Byzantijnse erfgoed in alle facetten te kunnen voortzetten. Het was ook het jaar
van het definitieve einde van het ‘klooster’ Pokrof, de paters Kapucijnen Den Haag, het
landelijk Centrum aan de Raamweg.

Samenstelling instelling en bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenschap toegewijd aan alle Heiligen te Amsterdam
Gemeenschap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren te
Rotterdam/Delft
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 (trad af per 31 december)
Mw. G.C.A. van Goethem
F.J. Gelevert
Ere-Adviseurs:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Vader Antonie Vriens OFM. Cap.
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts.

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 24 februari en 10 november - een Algemene Vergadering belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de
Plaatselijke Gemeenschappen.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 15 februari, 6 september en 25 oktober,
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 maart te Utrecht in een gezamenlijke vergadering van de voor, en binnen, de
Nederlandse R.-K. kerkprovincie relevante organisaties voor de Byzantijnse liturgie. (zie
verderop in dit verslag).

De vaders
Vader Gabriël had ook dit jaar het voornemen de vieringen op de woensdagmorgen zoveel
als mogelijk mee te vieren. Zijn val op 12 januari waarbij hij zijn heup brak maakte daar een
eind aan. Het betekende, naar later bleek, ook het afscheid van de Raamweg. Na enkele
maanden revalidatie in de Preva Stichting vertrok hij op 25 april naar het klooster van de
Kapucijnen in Tilburg. Daar probeert hij, als Byzantijn zijn weg te vinden binnen deze Latijnse
gemeenschap.
In dat zelfde klooster vond vader Antonie al eerder een goed tehuis. Zijn gezondheid nam
echter in de loop van het jaar zienderogen af. Op 27 december mocht hij nog zijn 83e
verjaardag vieren. Aan het eind van het jaar werd zijn spoedig heengaan verwacht (Op 21
januari 2008 is hij overleden en op 25 januari 2008 begraven op het kerkhof van het
klooster.)
Vader Harrij en vader diaken Frits zijn samen met de priesters van de Latijnse ritus, die zijn
opgeleid voor Byzantijnse ritus, in staat geweest in alle gemeenschappen met enige
regelmaat de vieringen voortgang te doen vinden.

Overleg met de bisschop-referent
Op 9 maart heeft in Utrecht het jaarlijkse overleg plaats gehad met de bisschop-referent voor
de Oecumene, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s. Zoals vorig jaar waren er ook
vertegenwoordigers van de andere organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan
aanwezig. De aan het eind van 2006 verschenen nota over de mogelijke opzet van een
Byzantijns Netwerk in Nederland was, inclusief het commentaar van alle betrokken
groeperingen (Pokrof besprak een en ander in de Algemene Vergadering van februari),
onderwerp van gesprek. Dit resulteerde in een aangepaste versie van de nota, verschenen
in juli 2007. Deze laatste nota is wederom binnen Pokrof aan de orde gesteld, met als besluit
dat men instemt met de oprichting van het beoogde Netwerk. Een vijftal personen zal
namens Pokrof in eerste instantie aan het Netwerk gaan deelnemen.

Centrale planning
Zoals gebruikelijk heeft onze roostercoördinator, de heer Nijhof, de centrale planning van
Liturgie en Officies met grote ijver tot een goed einde kunnen brengen. Dat kon alleen
gerealiseerd worden dankzij de hulp van alle priesters van de Byzantijnse ritus die ons land
kent.
Wij zijn hen wederom grote dank verschuldigd. Wij denken daarbij in het bijzonder aan 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 Jan Kaandorp, vader Dolf
Langerhuizen, vader Peter Pelen, vader Paul Brenninkmeijer, vader Ton Sip en vader
Thomas Pott.
Maar niet in de laatste plaats aan onze vader Harrij en vader diaken Frits.

Website
Het is inmiddels een heel gewone zaak geworden dat men de website kan raadplegen voor
het rooster van diensten en het laatste nieuws. Steeds meer mensen blijken onze site te

kunnen vinden. Dit blijkt vooral van belang gegeven de kans, dat er zich na het verschijnen
van de papieren roosters, nog wijzigingen kunnen voordoen in het schema van diensten.

Overige zaken
De gemeenschap van Utrecht, toegewijd aan de ikoon van de Moeder Gods Wladimir, heeft
op zaterdag 16 juni haar 50–jarig bestaan op feestelijke wijze mogen vieren. Men mocht
daarbij gebruik maken van de Sint Antoniuskerk in de Kanaalstraat, de kerk van de parochie
waarmee een goede band is opgebouwd.
De gemeenschap van Rotterdam, toegewijd aan de Heilige Drieëenheid, mocht op zondag 4
november gedenken dat zij 60 jaar geleden was opgericht. Ook deze gemeenschap kon
gebruik maken van de naburige parochiekerk, de voor Rotterdammers bekende
Eendrachtskapel in hartje stad.
De afspraak om jaarlijks een landelijke viering van alle gemeenschappen te doen plaats
vinden werd dit jaar ingelost door alle gemeenschappen uit te nodigen voor het eerder
genoemde 50-jarig feest van de gemeenschap van Utrecht.
De gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Roosendaal vierde op
29 juli voor de eerste maal een Goddelijke Liturgie na twee en een half jaar van intensieve
studie van koor en dirigent.
Aan het eind van het verslagjaar is, in samenwerking met het bestuur van de Landelijke
Instelling, de bestuurlijk fusie in gang gezet van de gemeenschappen van Amsterdam en
Haarlem. Dit als logisch gevolg van de afnemende mogelijkheid om in onze vergrijzende
gemeenschappen voldoende bestuurders te vinden. Gelukkig is er al jaren sprake van een
intensieve samenwerking van deze gemeenschappen

Besluit
Ons past grote dankbaarheid voor weer een jaar van mogelijkheden onze vieringen overal in
het land voortgang te doen vinden. Wij zijn vooral dankbaar voor de inzet van alle priesters
en diakens, 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, 3 februari 2008
B.A.D. van den Brom
Secretaris

