POKROF
Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus
binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland

Landelijke Dag van de Pokrof-gemeenschappen
op 16 oktober 2022 te Utrecht.
Vlaardingen/Utrecht, juni 2022
UITNODIGING
Bij deze nodigen wij u graag uit voor de Landelijke Pokrofdag op zondag
16 oktober in de St. Johannes Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR
Utrecht.
De Goddelijke Liturgie begint om 10:30 uur. Hoofdcelebrant is vader Paul
Brenninkmeijer, diakens zijn de vaders Iwan Osseweijer en Wim Tobé.
Ook bisschop H. van den Hende zal proberen deze dag, of een gedeelte hiervan,
aanwezig te zijn.
De kerk is voor ons toegankelijk vanaf ongeveer 10:00 uur.
(Ter geruststelling voor reizigers van verre: er zijn in het kerkgebouw toiletten
aanwezig, ook een invalidentoilet.
Bij de kerk en op het naastgelegen parkeerterrein (inrit via de Oud-Wulvenlaan) van
Nieuw Plettenburch is voldoende parkeergelegenheid. Het pleintje vlak voor de
ingang van de kerk moet op last van de brandweer vrij blijven
Dolf Bruinsma zal het koor van zangers uit heel Nederland dirigeren.
Als u mee wilt zingen in het koor, kunt u dat op het opgaveformulier aangeven. We
gebruiken de indertijd uitgereikte nieuwe zangbundel Van Den Hombergh. Wij laten u
op tijd weten welke wisselende gezangen gezongen gaan worden en sturen u
eventuele andere muziek op tijd toe. Het inzingen begint om 09:45 uur.
De lunch na afloop wordt vanaf ongeveer 13.00 uur, geserveerd in Het Oude
Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De lunch bijeenkomst duurt
tot 16:00 uur. Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein van het Tolhuys.
Wij doen ons uiterste best om bezoekers zonder eigen vervoer in te plannen bij
bezoekers met eigen vervoer. Zie hiervoor het opgaveformulier.
Voor deze lunch, drinken en versnaperingen inbegrepen, vragen wij u een bijdrage
van € 5,--. Graag ter plaatse contant afrekenen.
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U kunt zich voor deze dag opgeven door het bijgesloten opgaveformulier ingevuld
voor 30 september per post of per mail te sturen naar: glbruinaars@hetnet.nl of
Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen.
Als u alleen de Goddelijke Liturgie wilt bijwonen, hoeft u zich uiteraard niet op te
geven.
Voor alle vragen kunt u terecht op onderstaand adres.
Ook uw eventuele suggesties voor deze dag zijn daar welkom.
Wij hopen u in Utrecht te mogen begroeten.
Hartelijke groeten,
de voorbereidingscommissie:
Wim Zwanikken, voorzitter Landelijke Instelling Pokrof
en
George Bruinaars, secretaris/penningmeester Landelijke Instelling Pokrof

