Jaarverslag 2003
Inleiding
In dit verslag bieden wij U een verkorte weergave aan van de belangrijkste gebeurtenissen
die hebben plaats gevonden in het achtste jaar van het bestaan van de Landelijke Instelling
Pokrof.

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
• 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.
In de Algemene Vergadering van 8 november is besloten om het Byzantijns mannenkoor
Wladimir uit Hengelo te gaan helpen met de ‘ombouw’ naar een Byzantijnse gemeenschap in
de zin van een Plaatselijke Gemeenschap van Pokrof. Als start van de procedure om te
komen tot een volledig lidmaatschap is dit koor een aspirant-lidmaatschap aangeboden.
De samenstelling was volgt:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
Mw. C.H.C. Moetwil, vice-voorzitter (tot 1 januari 2004)
B.A.D. van den Brom, secretaris
G.L. Bruinaars, penningmeester
A.F. van Gerwen, penningmeester (tot en met 31 december)
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka (per 8 november)
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 15 maart en 8 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Het bestuur kwam tweemaal bijeen, namelijk op 22 februari en 11 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Daarnaast werd er tweemaal - op 11 januari
en 13 september - vergaderd om de roosters van diensten en officies in onderling overleg op
te stellen.

De vaders
In de bestuursvergadering van 11 oktober is besloten om vader Antonie in het vervolg
verregaand te gaan ontzien bij zijn inzet voor het verrichten van de officies. Dit in verband
met de toenemende bezwaren voor vader Antonie om het hele land af te reizen om in de

diverse gemeenschappen in wisselende omstandigheden de Goddelijke Liturgie te
celebreren. Met hem is afgesproken dat hij zich zal beperken tot twee vieringen per maand in
zijn naaste woonomgeving. Dit betekent dat hij – uitzonderingen daargelaten - voortaan
alleen in Den Haag en Delft zal celebreren. Vader diaken Frits zal hem daarbij als regel
assisteren.
Vader Gabriël heeft (tot zijn en onze voldoening) ook dit jaar de vieringen van de
woensdagmorgen in Den Haag kunnen leiden. Zondags concelebreert hij, als het maar
enigszins gaat, ergens in een van de Plaatselijke Gemeenschappen. Daarnaast heeft hij zijn
pastorale taken, zoals het bezoeken van zieken, het bewijzen van de laatste eer aan
overledenen en het troosten van familieleden, kunnen voortzetten.
Vader Harrij heeft zich verder bekwaamd in de dagelijkse praktijk van zijn priesterwerk,
onder meer in het celebreren van bijzondere officies (Pasen). De vele, meestal verre reizen
zijn ook voor hem geen geringe opgave. De gemeenschappen zijn zeer gelukkig met zijn
onvermoeibare inzet en niet te vergeten met zijn heldere, vaak pittige preken. Zijn brief uit
Limburg, te lezen in de diverse kerkberichten, is inmiddels een extra mogelijkheid geworden
het kerkelijk leven in de Byzantijnse traditie toe te lichten en de gelovigen van de
gemeenschappen te bemoedigen.
Het onderlinge overleg van de vaders is ook dit jaar voortgezet. Diverse zaken zijn
besproken en voor zover van toepassing in acties omgezet (zie elders in dit verslag).

Aanstelling acolieten en lectoren
Hoewel velen zich al jaren ijverig hebben ingezet als acoliet of lector, is er door de vaders
afgesproken hen die dat op prijs stellen als zodanig kerkelijk aan te stellen.
Vader archimandriet Gabriël heeft in de tweede helft van dit jaar de heren Ben Kok, David
Pott en George Bruinaars in een korte plechtigheid voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie
aangesteld als acoliet. Lambert Moll, Gerard van Kalken, Marc Ollfers en Henk Zonderland
werden aangesteld als lector.

Centrale planning
De centrale aanpak is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk van onze instelling.
Zeker nu vader Antonie het aan het eind van dit jaar wat kalmer aan ging doen. Toch zijn we
er met vereende krachten – bijna geheel – in geslaagd alle gemeenschappen in het hun
toegewezen weekend te kunnen voorzien van celebranten. Natuurlijk is ook nu weer hulp
van ‘buiten’ nodig geweest. Het past ons daarvoor alle betrokkenen zeer te bedanken. In het
bijzonder vader Lásló (priester uit Hongarije, die de officies van de Grote en Heilige week en
Pasen in Den Haag celebreert), vader Piet Al, vader Theo van den Hout, vader Jan
Kaandorp en vader Ton Sip.
Een belangrijke wijziging in de planning van de diensten is het verzetten van de vaste
afspraak voor de maandelijkse viering in Nijmegen: de eerste zaterdag van de maand is
sinds september de vierde zaterdag geworden. Deze verschuiving was zeer wenselijk in
verband met het kunnen terugbrengen van het aantal diensten in het eerste weekend van
drie naar twee.

Breda
Viermaal kon weer een viering in de begijnhofkapel van Breda gerealiseerd worden. Voor de
betrokken medewerkers, afkomstig uit zo goed als alle gemeenschappen, zijn deze vieringen
zeer waardevolle gebeurtenissen geweest; intensieve belevingen, waar met veel voldoening
op teruggekeken kan worden.

In het komende jaar zullen er geen vieringen zijn in Breda. Het is de bedoeling dat een
parochie in Roosendaal in samenwerking met vader Harrij begint aan de opzet van een
eigen Byzantijnse Gemeenschap.

Website
Dit jaar was het eerste jaar dat de website continu in de ‘lucht’ was. In de loop van het jaar is
er het nodige aan gesleuteld om de bezoekers van deze site van alle mogelijke relevante
informatie te voorzien. Aan het eind van het jaar bestond de site uit 12 pagina’s. Daarvan
werden vooral de pagina met het rooster van diensten, met het nieuws en met het gebed
regelmatig aangepast en/of ververst.
Aan het eind van het jaar zijn zeven subpagina’s ter beschikking gesteld voor kerkberichten
van de Plaatselijke Gemeenschappen.

Overige zaken
In september mocht de dirigent van het Delfts Byzantijns Koor, de heer Piet van der Meer,
zijn 50-jarig koorjubileum en zijn 80e verjaardag vieren.
Het verdient vermelding dat niet alleen bij de vieringen in Breda, maar ook bij de vieringen in
andere gemeenschappen diverse zangers en zangeressen van elders het plaatselijke koor
assisteerden.
De gemeenschap van Utrecht is er eind van het jaar in geslaagd een andere locatie te
vinden voor hun maandelijkse viering. Zij zal het komende jaar verhuizen naar de kapel van
het Zorgcentrum Lombok gelegen aan de Jan Pieterszoon Coenstraat 60 te Utrecht.
De gemeenschap van Maastricht is er nog niet in geslaagd een vervanging te vinden van
haar huidige tijdelijke locatie in Cadier en Keer. Hopelijk kan men nog even van de kapel van
Huize St. Gerlach gebruik blijven maken.
In de Algemene Vergadering van november kon een nieuwe uitgave van het liturgieboekje
(gerealiseerd door de gemeenschap van Eindhoven, voortbordurend op het werk van
Nijmegen) worden gepresenteerd.

Besluit
Wij zijn zeer dankbaar dat we ook dit jaar weer met de hulp van Gods genade in staat zijn
geweest ons werk voort te zetten. Het was niet altijd even gemakkelijk. We hebben van vele
medegelovigen afscheid moeten nemen. In bijna ieder kerkbericht wordt ons gebed
gevraagd voor een dierbare die zijn of haar weg is gegaan naar een beter bestaan zoals wij
verwachten.
Laten wij bidden dat het ons allen gegeven mag zijn met elkaar de goede weg te
bewandelen en daarbij de Heer op onze manier te mogen loven.

Voorburg, 2 maart 2004
B.A.D. van den Brom,
secretaris

