Jaarverslag 2001
Inleiding
Het zesde jaar van het bestaan van de Landelijke Instelling Pokrof werd het jaar van de
wijding van Harry Sterenberg tot diaken en priester. Zijn en onze wens mocht, dankzij de
welwillende medewerking van mgr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda, in vervulling gaan.
We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. De toekomst van Pokrof kreeg hierdoor een wat
zekerder basis, ook al zal het veel moeite en energie blijven kosten om in alle gemeenschappen regelmatig vieringen van de Goddelijke Liturgie en andere Officies te kunnen realiseren.
In de loop van het jaar werd door de ziekte van vader Antonie nog eens extra duidelijk hoe
belangrijk een zekere continuïteit is voor het voortbestaan van een gemeenschap.
Een aantal gemeenschappen zag zich voorts geplaatst voor het praktische probleem van de
huisvesting. Door diverse omstandigheden diende men noodgedwongen op zoek te gaan
naar een andere kerkgelegenheid.

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 werd gevormd door:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
Mw. Drs. G.E. van der Geest – Standaart (tot 1 november), vice-voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
A.F. van Gerwen, penningmeester
Mw. C.H.C. Moetwil (vanaf 17 maart)
E.J.M. Sarolea
Adviseurs waren:
vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap
vader Antonie Vriens OFM. Cap
vader Harry Sterenberg (vanaf 17 november)

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 17 maart en 17 november - een Algemene
Vergadering belegd, waarin het bestuur aan de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen verantwoording aflegde voor het gevoerde beleid en overlegde over het te
voeren beleid.
Het bestuur kwam viermaal bijeen, namelijk op 22 januari, 5 april, 28 juli en 22 oktober.

De ‘oude’ vaders
Vader Gabriël werkte ijverig aan zijn herstel, maar moest constateren dat sommige zaken
maar moeizaam verliepen. Aan het eind van het jaar was hij meerdere malen in staat om te
concelebreren. In eigen huis en kapel kon hij de bezielende voorganger worden van de
woensdagochtend diensten (urendiensten en typika), die zonder onderbreken door een
aantal enthousiaste gelovigen werden bezocht en verzorgd. Dit betekende tevens een
verlichting van de werkzaamheden van vader Antonie. Tot zijn en onze grote schrik heeft
deze laatste enkele maanden niet kunnen functioneren in verband met zijn gezondheid.
Ouderdom maar vooral overbelasting moest als oorzaak worden gezien. Gelukkig was hij in
het tweede halfjaar weer in staat om te celebreren. Er werd wel zo veel mogelijk gezorgd
voor zijn vervoer, zodat hij zelf zo min mogelijk behoefde te rijden.

De ‘jonge’ vader
Op 24 maart werd Harry Sterenberg door Mgr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda, tot
diaken gewijd. Een buitengewoon feestelijke en ontroerende plechtigheid in de Antoniuskathedraal van Breda. Wellicht een nog grotere gebeurtenis was de priesterwijding op 3
november, eveneens in Breda, en de feestelijke viering van de eerste Goddelijke Liturgie op
4 november in de St. Catharinakerk in ‘s Hertogenbosch. De Byzantijnse gemeenschappen
van Nederland beleefden een onvergetelijke feestdag, mede door de concelebratie van
zovele priesters. De commissie van voorbereiding mocht terugzien op een geslaagde
onderneming, dit vooral dankzij de onvermoeibare inzet van de gemeenschap van
Eindhoven.
In de laatste maanden van 2001 kon vader Harry de beide ‘oude’ vaders nu eindelijk gaan
assisteren.

Centrale planning
De centrale planning is energiek voortgezet. Tweemaal - op 13 januari en 8 september werd er een speciale roosterplanningsvergadering belegd met vertegenwoordigers van de
diverse gemeenschappen. De noodzaak daartoe gold des te sterker in verband met de
ziekte van vader Antonie. Het was moeilijk om tot een enigszins sluitend geheel te komen.
De gemeenschappen hebben zich van tijd tot tijd moeten inspannen om in plaats van de
Goddelijke Liturgie een viering van de typika te realiseren. De gemeenschap van Den Haag
was er in geslaagd om voor de diensten van de Grote en Heilige Week een priester uit
Hongarije, vader Lakatos László, naar Nederland te halen. Daardoor konden rond Pasen
zeer vele officies uiteindelijk toch doorgang vinden.

Financiën
Er is een nieuwe regeling tot stand gekomen voor de bijdragen van de Plaatselijke
Gemeenschappen in de onkosten van de priesters en de Landelijke Instelling. Dit mede in
verband met de veranderingen door het gaan functioneren van vader Harry als priester van
Pokrof. Er werd afgesproken dat iedere gemeenschap per dienst rechtstreeks met de
betrokken celebrant het stipendium en de reis- en verblijfkosten afrekent. Daarnaast wordt
aan de Landelijke Instelling een jaarlijks te indexeren bedrag betaald voor bestuurszaken,
nader te bepalen projecten en bijzondere uitgaven ten behoeve van de priesters.

Overige zaken
In oktober mocht het Byzantijns Koor van Delft zijn 50-jarig bestaan vieren met een
feestelijke viering van de Goddelijke Liturgie en een uitgebreide koffietafel, omlijst met veel
gezang en toespraken.
De al genoemde huisvestingsproblematiek deed zich in alle hevigheid voor In Rotterdam. De
kapel werd in verband met nieuwe veiligheidseisen afgekeurd. Omdat de toekomst van de
huisvesting vanwege waarschijnlijke verkoop van het gebouw onzeker was, werd besloten
om te zien naar een nieuwe locatie. Het ziet er naar uit dat er een oplossing is gevonden: de
Christus Koningkerk in Rotterdam Hillegersberg. Begin volgend jaar zal daar voor de eerste
maal een Goddelijke Liturgie plaats vinden.
Ook Maastricht moest omzien naar een andere kerkgelegenheid in verband met het
opzeggen van de huur door de nieuwe eigenaar van de huidige kapel per 31 december
2002. Hoewel al heel lang op zoek naar een betere locatie, is het nu eindelijk gelukt iets te
vinden: de H. Hart van Jesus kerk in Oud-Caberg. Een werkgroep van de besturen van deze
kerk en de kapel van Maastricht zijn aan de slag om de verplaatsing in het komende jaar
praktisch voor te bereiden.
Ook Utrecht zal over enige tijd een verplaatsing moeten realiseren. Het klooster aan de
Herenstraat zal op termijn worden opgeheven in verband met nieuwbouw elders voor de
huidige kloostergemeenschap.
De koren van Amsterdam en Haarlem staan al enige tijd onder leiding van dezelfde dirigent.
De groeiende samenwerking tussen de beide koren heeft er toe geleid dat er gewerkt wordt
aan een volledig samengaan. Ook een bestuurlijke fusie tussen de beide gemeenschappen
is op termijn niet uitgesloten.

Besluit
Over enige tijd zal men misschien zeggen dat in 2001 de geschiedenis van Pokrof met wat
vettere letters is geschreven. Wij die dat jaar mochten meemaken zullen dat zeker niet
ontkennen. We moeten ons er echter wel bewust van zijn, dat zoiets niet mogelijk is geweest
zonder de hulp van de Allerhoogste, die ons mensen heeft geleid in onze moeizame
pogingen er iets goeds van te maken.
Hem zij dank in eeuwigheid!
Voorburg, 22 februari 2002
B.A.D. van den Brom,
· secretaris

