Jaarverslag 2010

Inleiding
Voor U ligt het vijftiende jaarverslag van de Landelijke Instelling Pokrof.
Opnieuw mogen wij ons verheugen over het feit dat we er in zijn geslaagd het vieren van de
Goddelijke Liturgie en andere officies in al onze gemeenschappen te hebben kunnen continueren, ook al was dat niet altijd even eenvoudig.

Samenstelling Instelling en bestuur
Leden waren:










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

Er zijn dus 11 plaatselijke gemeenschappen, terwijl het er bestuurlijk 9 zijn.
Samenstelling van het bestuur:
Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
F. J. Gelevert
Mw. S.F. Hack- Héman
B. Rijnenberg (nieuw bestuurslid per 1 januari 2010, ter opvulling van de vacature ontstaan door
het vertrek van mw. Van Goethem per 31 december 2009)
Ere-Adviseur:
Archimandriet Vader Dr. Gabriël Münninghoff OFM. Cap.
Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader diaken Frits Aarts

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk werd tweemaal - op 27 maart en 20 november - een Algemene Vergadering
belegd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaatselijke
Gemeenschappen.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, namelijk op 4 februari, 3 juni en 21 oktober, mede ter
voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast
nog op 20 januari en 6 oktober.
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De vaders
Vader Gabriël woont nog steeds in het Kapucijnenklooster in Tilburg. Zijn gezondheid laat meer
en meer te wensen over, maar hij volgt op afstand met grote interesse en belangstelling het
reilen en zeilen van de gemeenschappen van Pokrof. Hij houdt niet op voor ons allen te bidden
dat het ons goed mag gaan.
Vader Harrij en vader diaken Frits zijn, samen met de priesters uit de Latijnse traditie, die zijn
opgeleid voor de Byzantijnse ritus, onvermoeibaar in staat geweest om in alle gemeenschappen
met enige regelmaat de vieringen voortgang te doen vinden.
Wij zijn hen allen 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.
Groot was ons verdriet toen wij in augustus vernamen van de ernstige ziekte van vader Piet Al.
Op 22 augustus is hij overleden, op 30 augustus vond de uitvaart plaats. Hij is aansluitend
begraven op de begraafplaats van de Abdij te Heeswijk. Eeuwige gedachtenis.

Overleg met de bisschop-referent / Byzantijns Netwerk Nederland
Ook dit jaar heeft geen afzonderlijk overleg plaats gevonden met de bisschop-referent voor
Oecumene en oosterse christenen, mgr. J.M.G. van Burgsteden s.s.s.
Er zijn twee vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toegedaan) gehouden
en wel op 11 maart en 11 november.
De Landelijke Instelling Pokrof nam ook dit jaar aan deze vergaderingen deel met een vijftal
personen, waaronder drie bestuursleden van de Landelijke Instelling.
Alle geplande kamers (of werkgroepen) - met de onderwerpen Vieren, Leren, Dienen en
Oecumene - zijn inmiddels opgericht en aan het werk.

Centrale planning
De roostercoördinator, de heer Bruinaars, is er wederom in geslaagd de centrale planning van
Liturgie en Officies succesvol te voltooien. Dit dan wel dankzij de onmisbare medewerking van
de verschillende priesters van de Byzantijnse ritus die ons land kent.

Website
De website is voor informatie, in het bijzonder wat betreft het rooster van diensten en het laatste
nieuws, een werkzaam instrument. Ook mensen “van buiten” weten deze te vinden, getuige de
reacties die het secretariaat van tijd tot tijd bereiken.

Overige zaken
De gemeenschap van Utrecht moest in februari afscheid nemen van haar secretaris de heer
Jan Machielsen. Hij overleed op 24 februari. Eeuwige gedachtenis.
De gemeenschap van Nijmegen, toegewijd aan de Blijde Boodschap aan Maria, heeft op
zaterdag 27 maart op bijzonder feestelijke wijze haar kerkfeest mogen vieren.
De jaarlijkse, landelijke viering van de gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats
gevonden op 17 oktober in Maastricht. De gemeenschap van Maastricht heeft er veel energie in
gestoken om deze dag te kunnen realiseren. Ook dit jaar was onze bisschop-referent, Mgr. J
van Burgsteden s.s.s. aanwezig. Hij hield tijdens de Goddelijke Liturgie de overweging.
Op 7 november mocht de heer Ben van den Brom na de viering van de Goddelijke Liturgie in de
Eendrachtskapel in Rotterdam uit handen van vader Jan Kaandorp de pauselijke onder-
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scheiding Pro Ecclesia en Pontifice in ontvangst nemen in het bijzonder vanwege zijn werk voor
de Landelijke Instelling Pokrof gedurende vele jaren.
De gemeenschap van Rotterdam herdacht op 5 december het 30-jarig dirigentschap van de
heer Gerard van Kalken.

Besluit
Alweer een jaar dat het goed ging. We kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn. Laten wij
vooral de Heer loven en danken dat hij ons daartoe in staat heeft gesteld.
Maar natuurlijk ook nog een welgemeend “dank je wel” aan alle harde werkers.
Mnogaja ljeta

Voorburg, 27 februari 2011

B.A.D. van den Brom
Secretaris

