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1. Van de pastoor 

Nu de schoolvakanties in onze streken voorbij zijn herneemt het gewone leven zijn gang. Ook 
de kerken proberen zo goed en kwaad als het gaat aan het begin van het nieuwe seizoen de 
draad weer op te nemen. Tijdens een bijeenkomst van binnenstadspastores ter gelegenheid 
van het afscheid van één van ons – de predikant van de Remonstrantse Gemeente die naar 
Utrecht vertrekt – bespraken we de mogelijkheden en soms creatieve ideeën die ondanks de 
corona zich aanbieden.  
Voor ons als Oud-Katholieke parochie begint het nieuwe seizoen met de parochiedag op 12 
september in Nieuwe Pekela, waarover u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen. 
Hieronder staat nog eens het programma en op welke wijze u zich kunt opgeven. 

 
bisschopswijding 
Onze eerstkomende vieringen zijn op de zondagen 29 augustus en 5 september in de kerk in 
Groningen. De reguliere viering op 19 september komt te vervallen: de dag ervoor is de 
bisschopswijding van mgr. Bernd Wallet in de Lebuïnuskerk in Deventer en op de 19e is zijn 
installatie op de bisschopszetel in de kathedraal van Utrecht.  



U zult begrijpen dat het organiseren van een bisschopswijding in een vreemde kerk 
gecombineerd met de coronamaatregelen, opnames voor livestream en televisie nog meer 
dan anders aan voorbereiding kost. Vrijdag 27 augustus vond een eerste – kleine – repetitie 
in de Lebuïnuskerk plaats. Bijgaande foto werd die dag genomen (v.r.n.l. aartsbisschop-elect 
Bernd, bisschop Dick van Haarlem en uw pastoor als deken van het Metropolitaan Kapittel).  
 

 
Voorafgaande aan de wijding zijn er nog een tweetal kleine repetities en één generale.  
Nogal wat rondlopende toeristen in de kerk waren nieuwsgiering wat we daar allemaal aan 
het doen waren en wilden graag enige uitleg van wat daarvan de bedoeling was. Het 
kostersteam van de Lebuïnuskerk is bijzonder behulpzaam, ze vinden het bijzonder en een 
hele eer dat de wijding in hun kerk zal plaatsvinden. Ze hadden zelfs de afgelopen week de 
grote kroonluchters naar beneden gehaald, schoongemaakt en gepoetst om op 18 september 
goed voor de dag te kunnen komen.  
De installatie van de nieuwe aartsbisschop op zijn zetel in de kathedraal in Utrecht is op 
zichzelf gemakkelijker te organiseren. Maar hoofdbrekens kost ook hier de 1,5 meter regel: 
hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen toch de gelegenheid geven daarbij aanwezig te zijn. 
 



 
 

Zetel van de aartsbisschop van Utrecht  
waarop mgr. Bernd Wallet op zondag 19 september zal worden geïnstalleerd  

(wat letterlijk in de stoel gezet betekent). 
In de oude kerk preekte de bisschop  vanaf zijn zetel, zijn preekstoel. Nu doet hij dat in de 

kathedraal vanaf wat wij nu gewoon zijn de preekstoel te noemen. 
 
Zowel bisschopswijding als installatie kan iedereen volgen via de livestream: nadere gegevens 
kunt u lezen in de parochiebrief van begin september.  
 
Voor de komende vieringen op de zondagen 29  augustus en 5 september moeten we ons 
nog wel van te voren aan melden bij onze secretaris Ab Mollema: tel. 0512 341 116, mail 
secretaris@groningen.okkn.nl.  
 
Hartelijke groet voor u allen, 

Wietse van der Velde, pastoor 

 

2. Een gebed van de H. Augustinus - een groot leraar van de kerk,  

                                                                        feestdag 28 augustus  
 
Op de dag dat deze parochiebrief verschijnt viert  de stad Groningen het Ontzet van Groningen 
in 1672, de dag waarop de troepen van “Bommen Berend”, de krijgshaftige bisschop van 
Münster, de aftocht bliezen. De Kerk viert vandaag de feestdag van een ander soort bisschop, 
de bisschop en kerkleraar, de heilige Augustinus (354-430, bisschop van Hippo in het huidige 
Tunesië).  
Augustinus gold in de middeleeuwen als de belangrijkste theoloog die de christelijke kerk had 
voortgebracht. Zijn ideeën over de genade en de liefde van God hebben ook bijv. de 

mailto:secretaris@groningen.okkn.nl


kerkhervormer Maarten Luther sterk beïnvloed. Maar ook in de katholieke kerk van de 17e en 
18e eeuw had de theologie van Augustinus blijvende grote invloed. Zijn ideeën over de genade 
vonden bijv. weerklank in de kringen rondom het beroemde vrouwenklooster Port-Royal in 
de buurt van Parijs en bij theologen aan de katholieke universiteit van Leuven waar de meeste 
Nederlandse katholieke priesters in die tijd werden opgeleid. Helaas ontstonden er rondom 
de genadeleer van Augustinus meningsverschillen die mee aan de wieg hebben gestaan van 
wat wij nu de Oud-Katholieke Kerk noemen.  
De Oud-Katholieken stonden achter de genadeleer van Augustinus, die de “Doorluchtigste 
Leeraer der Heylige Kerk” werd genoemd. De parochiekerk van Den Haag kreeg dan ook heel 
bewust Augustinus als kerkpatroon. De preekstoel “rust” zelfs op een prachtig levensgroot 
beeld van Augustinus van de hand van de beroemde beeldhouwer Jan Baptist Xavery.  
Het lijkt wel een vermaan aan de predikant om bij de voorbereiding van zijn preek toch vooral 
goed te grasduinen in de vele boeken die Augustinus geschreven heeft. 
 

 
Detail van de preekstoel in de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Augustinus te Den Haag. 
 
Augustinus is zittend in bisschoppelijk gewaad afgebeeld. De koorkap wordt bijeengehouden 
door een agraaf (een gesp), waarin een vlammend hart, het embleem van Augustinus, is 
verwerkt. Dit attribuut gaat terug op een passage uit Augustinus’ beroemde werk, de 
Confessiones, de Belijdenissen (IX, 2, 1): “Gij (=God) zult ons hart met Uw liefde, als met pijlen 
doorschieten en Uw woorden zullen ons innerlijk doordringen.” De geleerde kerkvader houdt 
een groot boek op zijn knieën en is bezig daarin met een ganzenveer te schrijven. Hij wordt 
vergezeld door twee putti die zijn mijter en vergulde bisschopsstaf dragen. Het vakmanschap 
van de beeldhouwer is onder andere zeer goed te zien aan de bewerking van de handen van 
het beeld, waarop de aderen zich levensecht aftekenen. 
 
Veel prachtige teksten van Augustinus zouden zijn weer te geven. 
Vandaag beperk ik mij tot onderstaand gebed. Het is niet 100% zeker dat het van zijn hand is, 
maar het is mooi en ademt in ieder geval zijn geest.  
 
 

Adem in mij 

 



Adem in mij, heilige Geest,  
opdat ik denk wat heilig is.  
Stuw mij, heilige Geest,  
opdat ik doe wat heilig is. 
Verlok mij, heilige Geest,  
opdat ik hou van wat heilig is. 
Sterk mij, heilige Geest,  
opdat ik bescherm wat heilig is. 
Bescherm mij, heilige Geest,  
opdat ik het heilige nooit verlies. 

  

Wietse van der Velde, pastoor 

3. Parochiedag in Nieuwe Pekela zondag 12 september 
 

Programma parochiedag: zondag 12 september 
10.30 uur – 11.00 uur aankomst in Nieuwe Pekela 
 
11.00 uur – ca. 12.15 uur feestelijke eucharistieviering in de St. Bonifatiuskerk,  
Jan R. Stuutstr, F 9, 9663 SE Nieuwe Pekela. 

 
 
ca. 12.30 uur - “koffiedrinken”, ontmoeting en gesprek in de pastorie en tuin,  
Jan R. Stuutstr. F 8, 9663 SE Nieuwe Pekela 
 
ca. 13.15 uur - lunch. 
 
ca. 13.45 uur – vertrek naar Smeerling. 
Dit buurtschap ligt niet ver van Nieuwe Pekela, maar niet meer in de Veenkoloniën, maar in 
het oude landschap Westerwolde en is beschermd dorpsgezicht. Het bestaat uit acht 
authentieke streekboerderijen uit de 18e eeuw, waarvan de buitenkanten de moeite waard 
zijn om te bekijken. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan! In één van de boerderijen is 
een antiek- en vintagezaak en in een ander een theeschenkerij.  
Het vlakbij gelegen Metbroekbos is een restant van de oerbossen van Westerwolde, met 
bijzondere planten en dieren en bomen van meer dan 200 jaar oud. Om te bewandelen is 
Het Beleefpad in Smeerling, een pad dat je terugbrengt naar de natuur van vroeger. Je komt 
langs de meanderende beek de Ruiten-A (met ooievaarsnesten), de kruidenrijke akkers en 
de weilanden. Het pad is toegankelijk voor wandelaars, maar ook voor mensen die minder 
mobiel zijn, met rolstoel of rollator, voor kinderen, voor mensen met een visuele beperking 
of mensen met een gehoorbeperking. 
 
De Ruiten-A bij Smeerling 
 
ca. 15.15 uur - Afsluiting: theeschenkerij Gasterij Natuurlijk Smeerling 
 

 
 



16.00 uur - vertrek naar huis 
 
Hoe er te komen?  

- Met de auto is het zeer gemakkelijk.  
- Parkeren kan op het kerkplein en achter de kerk. 
- Met de trein vanaf Groningen kunt u met Arriva om 9.23 uur naar Veendam.  

Als u opgeeft dat u daar gebruik van wilt maken, zal het kerkbestuur zorgen voor 
autovervoer van Veendam naar Nieuwe Pekela. 

- Maar natuurlijk is het ook mogelijk dat als u geen eigen vervoer hebt u met andere 
parochianen die met de auto komen een afspraak maakt om samen te reizen. 

 
Het tweede huis van rechts is de pastorie en daarachter is de kerk. 

Per boot komen is wat lang- en moeizaam, per auto is het echter snel te bereiken. 
 
Wat neemt u mee? 

- Naast hopelijk mooi weer: willen wij u vragen voor de lunch zelf uw brood mee te 
nemen. 
Voor soep, salade, (karne)melk en fruit bij de lunch wordt gezorgd. 

- Het is wel goed dat u eventuele diëten en allergieën bij uw opgave meedeelt, dan kan 
daar rekening mee worden gehouden. 

 

Aanmelden 
I.v.m. de organisatie van (eventueel vervoer), de lunch en het reserveren bij de 
theeschenkerij in Smeerling wordt u gevraagd om zich voor deze parochiedag op te geven: 
* met hoeveel mensen komt u 
* is vervoer van het station Veendam naar Nieuwe Pekela nodig 
* heeft u een dieet of een voedselallergie 
* gaat u mee naar Smeerling. 
Aanmelden kunt u zich bij secretaris Ab Mollema tel. 0512 341 116,  
secretaris@groningen.okkn.nl.  
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Wietse van der Velde 
 

4. Oud-Katholieke Najaarsdag  
 
Op verzoek van de commissie voor het organiseren van Oud-Katholieke Voorjaars Kampen is 
onderstaand bericht voor een “Najaarsdag” op zondag 19 september in Hilversum 
opgenomen. Door de corona-epidemie kon de herstart van dit kamp met Hemelvaart dit jaar 
niet doorgaan.  Om mensen kennis te laten maken met deze voorjaarskampen voor oud en 
jong, besloot de organisatiecommissie tot deze dag in Hilversum in het najaar.  
 
Op zondag 19 september vindt de oud-katholieke najaarsdag plaats: de ontmoetingsdag 
voor jong en oud uit alle windstreken van oud-katholiek Nederland. Van 10.00 tot 18.00 is 
iedereen welkom in en om de St. Vitus in Hilversum. 

Op deze najaarsdag kunt u kennismaken met en vooruitblikken op het voorjaarskamp in 
2022, dit is hét familiekamp van de Oud-Katholieke Kerk. Samen vieren, ontmoeten, lachen, 
sporten, spelen en kampvuren, kortom: dit wil niemand missen. 

Voorjaarskamp 
Het voorjaarskamp vindt volgend jaar plaats in het Hemelvaartweekend. Houd donderdag 26 
t/m zondag 29 mei daarom alvast vrij in uw agenda. Kent u het voorjaarskamp al? Dan is 
deze najaarsdag een feest van herkenning. Wanneer u het kamp wilt leren kennen kunt u 
alvast de sfeer proeven op 19 september. 
 
Programma najaarsdag 
10.00 Kerkdienst (facultatief) 
11.30 Koffie na de kerk 
12.30 Lunch in de parochietuin 
13.30 Speurtocht / spel 
16.00 Borrel & BBQ 
18.00 Naar huis 
 
Aanmelden najaarsdag 
U kunt zich aanmelden voor de najaarsdag door een mail te sturen 
naar okvoorjaarskamp@gmail.com, met daarin het aantal personen, uw leeftijd en 
eventuele dieetwensen. Uw eigen bijdrage voor deze dag bedraagt € 10,-. U ontvangt na 
aanmelding een bevestigingsmail met daarin de aanvullende informatie. 

5. Gebeden voor de 14e en 15e zondag na Pinksteren 
 
14 na Pinksteren Zondag van de reinheid (Marcus 7, 1-23) 
 
God die van mensen houdt,  
wil ons helpen  
ons leven opnieuw te bezien  
in het licht van uw heil,  
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leer ons te onderscheiden  
wat wezenlijk is en wat niet,  
maak ons bescheiden  
en maak ons vrijmoedig,  
geef ons het hart  
om van mensen te houden,  
van anderen zo goed als van onszelf. 

 
15 na Pinksteren Zondag van Effeta – wordt geopend (Marcus, 7, 31-37) 

 
God, één en al oor voor ons, 
maak ook onze oren open:  
open voor wat uit uw Woord  
vandaag tot ons komt,  
open voor wat de tekenen van de tijd   
ons kunnen vertellen,  
open voor de stemmen van anderen 
die anders denken of geloven, 
leer ons te horen, God,  
voordat wij spreken of handelen. 
 
Uit: W.R. van der Zee, Zondagswoorden. 
 

6. Hoe wij vieren in deze tijden. 

Na het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen op 26 juni gelden in onze 
parochie de volgende regels: 
Aanmelden: Omdat er i.v.m. de 1,5 meter afstand nog niet meer dan 30 personen in de viering 
aanwezig kunnen zijn is het van het belang  dat u zich tot vrijdagavond voor de viering aanmeldt 
bij de secretaris Ab Mollema tel. 0512 341 116, mail secretaris@groningen.okkn.nl.  
Mochten er zich meer dan dertig personen aanmelden  dan zal hij degene(n) boven de dertig die 
zich het laatst hebben aangemeld, laten weten dat er voor hen helaas geen plaats is. 
 

- Mondkapjes zijn niet meer verplicht. 
- De 1,5 meter afstand regel geldt. 
- Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te desinfecteren. 
- Op de stoelen liggen de orde van dienst en een gezangboek. 
- De collecte wordt bij de uitgang gehouden. 
- Bij de communie komt ieder afzonderlijk naar het altaar, de pastoor staat daarvoor.              

De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante. U komt  via de 

aangegeven looproute en met inachtneming van de op de vloer aangegeven 1,5 meter 

afstand tot anderen naar voren. De pastoor reikt de hostie op armlengte uit op uw  

uitgestrekte hand.      
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U kunt er ook voor kiezen om geestelijk te communiceren vanaf de eigen zitplaats. Of u 

kunt naar voren komen voor een zegen, waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden.  

- Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden. 

- Bij  het koffiedrinken letten we net als in de horecagelegenheden op de 1,5 meter afstand. 

Wietse van der Velde, pastoor 

 

7. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd 

Gedurende de weken waarin ons land in (gedeeltelijke) lockdown is zal er iedere zondag en 
op de belangrijkste feestdagen voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending vanuit 
de kathedrale kerk te Utrecht zijn.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.  
Zondag 29 augustus veertiende zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar 
De voorgangers op de volgende zondagen zijn nog niet bekend. 
 

 

8. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen, de zgn. ‘thuiscollecte’: “De collecte tijdens 
het offertorium is bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn 
gelukkig hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om 
andere redenen verhinderd om de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. 
Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. Verschillende 
parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het simpel te houden. En dat 
is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, onder 
vermelding van ‘thuiscollecte’.  

http://www.okkn.nl/


Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat 
het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

 

Contact: 
Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
secretaris a.i.:  
dhr. Ab Mollema, tel. 0512 341 116 
 
 
 
 
 
 
 


