Jaarverslag 2008

Inleiding
Voor de dertiende keer een jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof.
Het jaar 2008 zal in herinnering blijven als het jaar van het overlijden van onze geliefde
vader Antonie op 21 januari te Tilburg.
Het was ook het jaar van oprichting van het Byzantijns Netwerk Nederland, waaraan Pokrof
toegezegd heeft te zullen meewerken.

Samenstelling instelling en bestuur
Leden waren:
Gemeenschap toegewijd aan alle Heiligen te Amsterdam en de Gemeenschap
toegewijd aan de Verschijning des Heren te Haarlem. Vanaf 1 maart gefuseerd tot:
Gemeenschap van de Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle
Heiligen en de Verschijning des Heren.
• Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja te Eindhoven
• Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ‘s Gravenhage
• 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 Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren te
Rotterdam / Delft
• Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladimir te Utrecht
De Landelijke Instelling kent nu dus 11 plaatselijke gemeenschappen, bestuurlijk zijn het er 9
stuks.
•

Samenstelling van het bestuur:
Drs. R. Geldermans, voorzitter (afgetreden per 31 december, na een bestuurslidmaatschap van 12½ jaar , waarvan meer dan 11 jaar als voorzitter)
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vice voorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
Mw. G.C.A. van Goethem
F. J. Gelevert
Drs. W.C. Zwanikken
Ere-Adviseur:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 1 maart en 15 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.

Het bestuur kwam tweemaal bijeen, namelijk op 14 februari en 23 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 19 september te Utrecht in een gezamenlijke vergadering van de binnen de
Nederlandse R.-K. kerkprovincie relevante organisaties voor de Byzantijnse liturgie. (zie
verderop in dit verslag).

De vaders
Vader Antonie, al ernstig ziek aan het eind van 2007, heeft niet lang meer mogen genieten
van de verzorging in het klooster te Tilburg. Al op 21 januari 2008 is hij overleden. Op 25
januari 2008 vond de plechtige uitvaart met litia plaats en werd hij begraven op het kerkhof
van het klooster. Het werd een zeer waardig afscheid van een onvergetelijk priester.
Vader Gabriël heeft zijn teruggetrokken leven in Tilburg goed weten in te vullen. Ondanks
zijn afnemende kracht slaagt hij er in geheel zelfstandig het Byzantijnse officie te volgen. Hij
voelde zich heel gelukkig dat hij kon deelnemen aan de gezamenlijke feestelijke viering van
de Goddelijke Liturgie van alle gemeenschappen in Eindhoven op 5 november.
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
Er is dit jaar geen apart overleg gevoerd met de bisschop-referent voor de Oecumene, mgr.
J.M.G. van Burgsteden s.s.s. Wel is op 19 september in een gezamenlijke vergadering van
de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan, op basis van de herziene nota over de mogelijke opzet van een Byzantijns Netwerk in
Nederland, dit Netwerk opgericht. De eerste bijeenkomst van dit nieuwe overleg zal in de
eerste helft van 2009 plaats vinden.

Centrale planning
De nieuwe roostercoördinator, de heer Bruinaars, heeft met veel energie de centrale
planning van Liturgie en Officies voortgezet. Ook hij heeft gebruik kunnen maken van de
inzet van alle priesters van de Byzantijnse ritus die ons land kent.
Wij zijn hen, vader Harrij en vader diaken Frits wederom grote dank verschuldigd. Wij
noemen: 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.

Website
De website blijkt hét instrument te zijn voor het raadplegen van het rooster van diensten en
het laatste nieuws. Zo snel mogelijk worden de laatste wijzigingen in het rooster verwerkt.

Overige zaken
Op 1 maart zijn de gemeenschappen van Amsterdam en Haarlem bestuurlijk gefuseerd tot
één gemeenschap met de naam: R.K. Instelling Katholieke Gemeenschap van de

Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des
Heren. Dit is notarieel vastgelegd in een oprichtingsakte d.d. 3 juli 2008, waarin tevens de
statuten van de nieuw gevormde gemeenschap zijn opgenomen.
De gemeenschap van Nijmegen, toegewijd aan de Blijde Boodschap aan Maria (Maria
Blagovescenskaja), heeft op zaterdag 24 mei haar 60–jarig bestaan op feestelijke wijze
mogen vieren.
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 een
gezamenlijke viering in Eindhoven op 5 november. De gemeenschap van Eindhoven wist er
een waar feest van te maken!
De gemeenschap van Hengelo is er tot haar spijt nog steeds niet in geslaagd een eigen kerk
/kapel te vinden, waar zij met enige regelmaat vieringen kunnen houden.
De gemeenschap van Rotterdam was er aan het eind van het verslagjaar zo goed als zeker
van dat zij een nieuwe locatie zou gaan betrekken, en wel de parochiekerk van de parochie
H.H. Laurentius en Ignatius aan de Eendrachtsstraat in het centrum van Rotterdam (voor
Rotterdammers: de Eendrachtskapel).

Besluit
Ook dit jaar is het mogelijk gebleken overal in het land de viering van de Goddelijke Liturgie
voortgang te doen vinden. Wij zijn grote dank verschuldigd aan allen die dat mogelijk hebben
gemaakt: priesters, diakens, acolieten, lectoren, zangers, “kapelinrichters”, bestuurders, etc.
Maar bovenal willen we dank zeggen aan de Heer, Onze God, die ons kracht en sterkte
heeft gegeven om dit werk te kunnen doen.
Mnogaja ljeta
Voorburg, 8 maart 2009
B.A.D. van
Secretaris

den

Brom

