Jaarverslag 2005

Inleiding
Het tiende jaar in het bestaan van de Landelijke Instelling Pokrof kan gekarakteriseerd
worden als overgangsperiode naar een tijdperk zonder leiding van de oude vaders. Met veel
energie is gewerkt aan het voortzetten van het kerkelijk leven in de plaatselijke
gemeenschappen. Centraal werd geijverd daaraan richting te geven en waar mogelijk
ondersteuning te bieden.

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 toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladimir te Utrecht.
En een nieuwe lid vanaf 3 december 2005:
Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Roosendaal
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
Drs. R. Geldermans, voorzitter
A.F. van Gerwen, vice-voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
G.L. Bruinaars, penningmeester
Mw. G.C.A. van Goethem
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka
G.J.M. Nijhof
De heer Van Gerwen trad per 31 december af als bestuurslid; per 1 januari 2006 zal hij
worden opgevolgd door de heer 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 12 maart en 3 december - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.

Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 12 februari, 21 juni 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 12 mei.
Voorts werd tweemaal - op 8 januari en 10 september – met vertegenwoordigers van de
gemeenschappen vergaderd om de roosters van diensten en officies in onderling overleg op
te stellen.

De vaders
Vader Gabriël heeft ook dit jaar de vieringen van de woensdagmorgen in Den Haag zoveel
mogelijk geleid. 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 heeft in Tilburg een nieuw thuis gevonden waar hij zich geborgen weet te
midden van zijn medebroeders. Hij mist wel de Byzantijnse sfeer en spiritualiteit. Op 6 maart
heeft hij op grootse en feestelijke wijze in Eindhoven afscheid mogen nemen van de diverse
Pokrof gemeenschappen.
Vader Harrij en vader diaken Frits hebben zich onverdroten gekweten van 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.
De samenwerking met vader Theo van den Hout, gepensioneerd aalmoezenier van de
Oekraïense Gemeenschappen in België, is voortgezet. Tenminste tweemaal per maand
verleende hij assistentie in één van de Pokrof gemeenschappen.
Ook dit jaar is in ruime mate de hulp ingeroepen van de priesters van de Latijnse ritus die in
het kader van de Byzantijnse vieringen, georganiseerd door de Vereniging van Oecumene,
zijn opgeleid voor de Byzantijnse ritus. De inzet van deze mensen is onmisbaar, en
bovendien hartverwarmend.

Overleg met de bisschop referent
Op 12 mei heeft in Haarlem het jaarlijkse overleg plaats gehad met de bisschop-referent voor
de Oecumene, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s. en zijn beleidsmedewerker, de heer P.
Kohnen.
Allereerst is de stand van zaken sinds de bespreking van 2004 aan de orde geweest.
Daarnaast is de – efficiëntere – inzet van de priesters besproken, waarbij de bisschop van
zijn kant wees op het wellicht moeten samengaan van gemeenschappen.
Vervolgens is gesproken over de landelijke situatie wat betreft de Byzantijnse ritus. Er is
intensieve samenwerking nodig tussen de Landelijke Instelling Pokrof en de Vereniging voor
Oecumene. Het idee leeft om alle voorgangers boven de beide groeperingen te plaatsen,
onder directe verantwoordelijkheid van de bisschop-referent. Dit werd reeds besproken in de
bisschoppenconferentie. De bisschoppenconferentie staat achter dit plan.

Centrale planning
De centrale planning van Liturgie en Officies is ook in 2005 een moeilijke zaak gebleven.
Ook nu diende weer gebruik te worden gemaakt van vele priesters van ‘buiten’. Op
wonderlijke wijze is het bijna altijd mogelijk gebleken een priester te vinden die de maandelijkse viering in een gemeenschap kon celebreren.
Wederom zijn wij grote dank verschuldigd aan met name 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 Ton Sip en
vader Thomas Pott.

Nieuwe gemeenschap
Een parochie in Roosendaal heeft in samenwerking met vader Harrij in 2004 de eerste
stappen gezet om te komen tot een eigen Byzantijnse Gemeenschap. Op de 5e zondag van
de maand worden daar nu officies gehouden, waarbij het nieuw opgerichte koor de
gezangen verzorgd.
Na goedkeuring van de statuten werd op 1 oktober door Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, bisschop
van Breda, de Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Roosendaal opgericht. In de Algemene Vergadering van 3 december werd deze
gemeenschap met algemene stemmen aangenomen als lid van Pokrof.

Website
Ook dit jaar was de website continu in de ‘lucht’. Enkele gemeenschappen hebben gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een eigen pagina in te vullen.

Overige zaken
De gemeenschap van Rotterdam heeft sedert december zijn intrek genomen in een nieuwe
locatie: de kapel van de Missionarissen van het Heilig Hart aan de Karel Doormanstraat 337
te Rotterdam Centrum. De oude locatie in de Christus Koning Kerk in Hillegersberg bleek op
de duur te vele bezwaren op te leveren. Hopelijk is de nieuwe kapel een goed alternatief.
De gemeenschap van Maastricht mocht dit jaar haar 40-jarig bestaan vieren. Zij deed dat op
grootse wijze met een vesperviering op 15 oktober in de eigen locatie en een viering van de
Goddelijke Liturgie op zaterdag 29 oktober in de Sint Servaaskerk te Maastricht.

Besluit
Wij zijn dankbaar dat we er ook dit jaar weer in zijn geslaagd om op zoveel plaatsen in
Nederland regelmatig vieringen volgens de Byzantijns ritus te realiseren.
Wij bidden de Heer dat hij ons werk blijft geleiden en inspireren tot in lengte van jaren.
Voorburg, 31 januari 2006

B.A.D. van den Brom,
secretaris

