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1. Van de pastoor 

De maand september was voor onze kerk en in het bijzonder voor ons bisdom een bijzondere 
periode met de wijding tot bisschop van mgr. Bernd Wallet en zijn installatie op de Utrechtse 
bisschopszetel. 
 
parochiedag 
Onze parochie hield de zondag daarvoor haar parochiedag in Nieuwe Pekela. De viering in de 
rooms-katholieke Bonifatiuskerk naast ons huis begon een half uur later dan gepland: 
wegwerkzaamheden zorgden ervoor dat niet iedereen op tijd kon zijn en we wilden toch graag 
samen vieren. We waren uiteindelijk met een bont gezelschap: parochianen, mensen 
verbonden met onze parochie en een gast uit onze zusterparochie uit Bremerhaven. In de 
viering mocht ik een bijzonder groetwoord van – toen nog – aartsbisschop-elect Bernd aan de 
parochie voorlezen. Na afloop van de dienst volgde er een geanimeerde ontmoeting en lunch 
bij ons in de tuin en in huis en was er de gelegenheid om ons huis te bezichtigen. Helaas moest 
ik voor dat laatste alleen de honneurs waarnemen omdat Maarten die ochtend was gevallen 
en een hoofdwond had opgelopen en daardoor voor de rest van de dag was uitgeschakeld. 
Gelukkig had hij geen hersenschudding en is nu ik dit schrijf van zijn blauwe plekken bijna niets 



meer te zien. Onze dag bracht ons daarna naar Smeerling. In een tot theeschenkerij en nog 
meer omgebouwde boerderij konden we in een voor ons gereserveerde opkamer koffie en 
thee drinken. Voor wie dat wilde was er ondertussen of daarna de gelegenheid door de 
bijzondere omgeving te struinen. Ik hoop dat dit al met al een goede start voor het nieuwe 
“kerkseizoen” van onze parochie mag zijn en dat we samen nog vele goede diensten en 
ontmoetingen mogen hebben. 
 
Hieronder volgen een aantal foto’s van de parochiedag (genomen door Ab, Henk en Wietse) 
 

 

 
Op het kerkplein met de koffie in de hand wachten op wie nog komen gaan 
 

 
 

 
Pastoor, cantor en organist in de Bonifatiuskerk van Nieuwe Pekela 



 

Een deel van de kerkgangers uit  
Groningen, Friesland, Drenthe, Bremen en Zuid-Holland 
  
 

 
  

 In Smeerling vertelt Thomas dat hij binnen een paar weken  

voor een jaar naar Jordanië hoopt te gaan 
 
 



geboorte Hidde Zomervrucht 
Op 9 september zag in Burgum Hidde Zomervrucht het levenslicht. Tijdens de viering in 
Nieuwe Pekela werd voor Hidde, zijn ouders Astrid Zomervrucht en Keimpe Rensma en zijn 
broertjes Jouke en Wiebe gebeden Zomervrucht. Wij hopen dat hij in vrede en voorspoed mag 
opgroeien en Gods liefde in zijn leven zal ervaren. 

 

 
 
De blijde geboorteaankondiging van Hidde: nog een klein jongetje erbij…. 
 
bisschopswijding 
Zaterdag 18 september was het dan eindelijk zover dat mgr. Bernd Wallet de bisschopswijding 
ontving in de Lebuïnuskerk in Deventer. Het was een letterlijk en figuurlijk zonovergoten dag.  
Voor een verslag verwijs ik u graag naar de berichten op de website van de landelijke kerk en 
mocht u de viering nog willen (terug)zien dan kunt u daar ook de link naar de opname vinden.  
Op de onderstaande foto ziet u de nieuwe aartsbisschop direct na de wijding op het moment 
dat de aanwezigen in de kerk met een applaus van hun gevoelens uiting geven. Voor de goede 
waarnemer: op het altaar ziet u een lezenaar. Deze lezenaar had ik voor de gelegenheid 
meegenomen uit onze Groningse kerk. 
 



 
Op de onderstaand foto begeeft de processie van bisschoppen en geestelijken zich na de 
wijding over het Groot Kerkhof – het plein naast de kerk – naar de voormalige parochiekerk 
van de H. Maria die tegen de Lebuïnus  aangebouwd is en die die dag als kleedruimte diende. 
Achter aartsbisschop Bernd ziet u twee misdienaren die als resp. staf- en mijterdrager van de 
bisschop dienden. De rechtse is Gabriëlle Hooimeijer, die mijterdrager was en gelukkig de niet 
geringe afstanden in de grote kerk en daarbuiten weer kon lopen. 
 

 
De dag erna vond ’s middags de installatie van de aartsbisschop op zijn zetel in de kathedraal 
in Utrecht plaats. De bisschopsstaf van Deventer die ik hem als deken van Kapittel uit naam 
van de Kerk van Utrecht – ons bisdom – had overreikt, verwisselde ik daar voor de staf van de 
aartsbisschoppen van Utrecht, die na het aftreden van aartsbisschop Joris symbolisch op het 
hoogaltaar was neergelegd. Daarna installeerde ik aartsbisschop Bernd in zijn zetel.  
In de daarop volgende vespers hield de aartsbisschop vanaf de preekstoel de preek. Die preek 
kun je zijn “troonrede” noemen. Hierin deelde hij met ons zijn inspiratie en noemde hij de 



zaken die hij voor zijn taak als aartsbisschop in de komende jaren belangrijk vind. Ook dat alles 
kunt u nalezen en nazien d.m.v. de landelijke website. 
 
Hetzelfde herinneringsprentje dat na afloop van de wijding aan de aanwezigen werd 
uitgereikt, is zaterdag ook voor u in Lekkum beschikbaar.  
  
komende vieringen 
De week daarna vervielen de meeste beperkingen i.v.m. de corona-epidemie. Wat dat voor 
onze parochie betekent, kunt u vinden onder “Hoe vieren wij in deze tijden”. 
De vieringen in deze maand zijn op de zondagen 3, 17 en 31 oktober. 
Op zondag 31 oktober vieren wij het hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van de 
overledenen. Op die zondag mogen wij ook aartsbisschop Bernd verwelkomen, die in de 
viering van de eucharistie zal voorgaan. 
 
Hartelijke groet voor u allen, 

Wietse van der Velde, pastoor 

2. Bisschopslied 

Ter gelegenheid van de bisschopswijding van Bernd Wallet werd door de dichter Sytze de 
Vries een nieuw bisschopslied geschreven n.a.v. de wapenspreuk van aartsbisschop Bernd                
“In Christo gaudium”, vreugde in Christus.                                                                                                                                       
De bisschop zegt over deze wapenspreuk. “De bisschop is geroepen het verlangen aan te 
wakkeren naar de vreugde waarvoor we allemaal gemaakt zijn, het ondoorgrondelijk geheim 
waar Christus ons in delen doet.” 

1. Het groot geheim dat Christus leeft, 
             nabij ons is, zijn vrede geeft,  
             schenkt ons een vreugde ongedacht,  
             is ons tot schild bij dag en nacht. 
 

2. Wij weten ons door God bemind, 
dat vult ons leven, geeft het zin  
en koestert ons zoals de zon,  
herschept ook ons tot vreugdebron. 
 

3. Dit ondoorgrondelijk geheim  
dat wijd en zijd gedeeld wil zijn,  
is leeftocht die ons doet bestaan  
en als gezondenen doet gaan.  
 

4. Het vuur dat Christus in ons is  
vonkt sterker waar het donker is,  
en aangewakkerd door de Geest  
gaan wij blijmoedig naar zijn feest. 



5. Wij luisteren naar Christus’ stem:  
Hij leeft in ons en wij In Hem.  
Hij daagt ons uit om op te staan  
en tot zijn vreugde in te gaan. 
 

3. Een (droom van een) omgekeerde wereld 

Het is gebruikelijk dat ik als pastoor in een parochiebrief een meditatief of zoals dat vroeger 
ook wel werd genoemd “stichtelijk” stukje schrijf. De ene keer heb je daarvoor meer inspiratie 
dan een andere keer. Deze keer ontbrak de echte inspiratie. En daarom dook ik in mijn digitale 
archief op zoek naar een stukje dat ik in vroeger jaren had geschreven en dat mij misschien op 
een spoor zou zetten. Tot mijn verbazing kwam ik een stukje uit het Haagse parochieblad uit 
de zomer van 2010 tegen, dat elf jaar later weer bijzonder actueel is.  
In de zomer van 2010 was er na de verkiezingen net als nu een kabinetsformatie bezig, die 
gezien de ingewikkelde uitslag voor nogal wat hoofdbrekens zorgde. Die eindigde na maar 127 
dagen met de beëdiging van het minderheid-kabinet Rutte I. In een stukje met als titel Een 
(droom van een) omgekeerde wereld, ga ik niet in op de standpunten van de diverse partijen 
over de toenmalige – voor een deel nog dezelfde – hete hangijzers en wat ik daar nu wel of 
niet van vind. Wat ik wel doe is n.a.v. de viering van het feest van de H. Jacobus, de patroon 
van de Haagse parochie, te schetsen wat volgens mij volgens het evangelie de taak van een 
regering is en die mutatis mutandis ook de opdracht van iedere (christen)mens is. 
Dit evangelie lezen wij dit jaar in de versie van Marcus overigens ook op zondag 17 oktober. 
  
Wat u dus hieronder aantreft is door mij geschreven in de zomer van 2010, maar volgens mij 
in de herfst van 2021 nog even waar. 
 

Het is een merkwaardig en ook wat onwerkelijk gevoel om midden in de zomer, een dag 
voor jouw zomervakantie begint, nog “even snel” het inleidende artikel voor het komende 
parochieblad te schrijven. Maar aan het begin van het nieuwe kerkseizoen behoort er een 
nieuw nummer te liggen en het productieschema is duidelijk.  
Waar kan ik nu over schrijven? Want wat kan er in de komende weken als ik weg ben 
allemaal nog gebeuren, in de parochie, in de stad, in het land? Als je zoals ik in de 
Molenstraat woont, zeg maar om de hoek van het werkpaleis van de koningin en als je op 
weg naar de trein vaak over het Binnenhof loopt, is het mij in de afgelopen weken 
regelmatig gebeurd dat ik één van de hoofdpersonen bij de vorming van een nieuwe 
regering tegenkwam. Eén keer in een poortje op het Binnenhof liep ik er één bijna 
letterlijk tegen het lijf (deze politica had dus geen lijfwachten!).1 Zal ons land, als ik van 
vakantie terugkeer, een nieuwe regering hebben of is er dan de zoveelste (in)formateur 
benoemd? Wat zullen de dames en heren politici voor een regeerakkoord smeden? Zal het 
er één zijn waarin de waarden van het evangelie een plaatsje hebben gekregen? En wat 
zijn trouwens die waarden?  
Vanmorgen vierden wij de feestelijke eucharistie van de patroon van onze parochie en van 
de stad Den Haag, de apostel Jacobus. Het evangelie van deze dag gaat over de vraag - via 
hun moeder - van de twee broers Jacobus en Johannes om in het komende koninkrijk van 
Jezus de twee beste plaatsen na Jezus te mogen hebben. 
Op die vraag reageert Jezus met:  

 
1 Dat is anno 2021 helaas wel anders. 



“Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken  
en dat leiders hun macht misbruiken.  
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan.  
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn,  
zal de ander moeten dienen …” 
Nu zijn dat geen woorden die direct tot de Nederlandse politici die streven naar een 
plaatsje op het regeringspluche worden gesproken. Het evangelie richt die woorden via de 
twee broers tot de christenen na hen, tot de Kerk, tot ons christenen anno 2010. Maar 
toch het zijn ook woorden, die wij aan alle vrouwen en mannen die regerings- en 
bestuursverantwoordelijkheid in onze samenleving dragen mogen voorhouden.  
In de litanie die in de Paaswake in plaats van de litanie van Alle Heiligen kan worden 
gebruikt, wordt gebeden: 
Voor wie met macht over mensen bekleed zijn,  
dat zij zullen dienen tot welzijn,  
tot brood , tot vreugde, geluk en vrede  
voor allen die uit hun hand moeten eten. 
Dit gebed verwoordt naar mijn gevoel wat de taak van een regering dient te zijn. En dat 
geldt toch wel speciaal in een land waarin diverse politieke partijen – ook die niet specifiek 
het christelijke geloof als uitgangspunt hebben – er op wijzen dat onze samenleving is 
gebaseerd op waarden afkomstig uit de joods-christelijke, humanistische traditie. Maar 
wat betekent dat concreet? Als losse opmerking is het net zo waardevol of waardeloos als 
deze woorden op zichzelf genomen zijn. Ze moeten inhoud krijgen.  
En die inhoud is alleen te vinden als iemand zijn of haar oren te luisteren legt bij de 
woorden van de joods-christelijke overlevering: de woorden van het Oude en Nieuwe 
Testament. Daarin blijken de mensen die in onze samenleving – vooral als de tijden 
economisch slechter zijn – worden vergeten, een warm plekje in Gods hart te hebben. Het 
Oude Testament, de Wet en de Profeten, voeren steeds een pleidooi om daadwerkelijke 
hulp te bieden aan de weduwe, de wees en de vreemdeling. Dat zijn de mensen die in de 
oude Joodse samenleving rechteloos waren en daarom afhankelijk van de barmhartigheid 
van hun medemens. Juist de zwakken in de maatschappij, de kneusjes in de samenleving 
mogen zich verheugen in Gods bijzondere zorg. God knoopt dáár aan, waar de mens aan 
het eind van zijn Latijn is. Sara bestemt Hij tot stammoeder van een groot volk, ook al is zij, 
menselijk gesproken, niet langer in staat kinderen voort te brengen. Jacob wordt de 
drager van de belofte, niet zijn oudere en sterkere broer Ezau. Jezus stelt dat armen het 
Koninkrijk van God binnengaan, zij gaan voorop, zij gaan de rijken voor. Kinderen worden 
door hem ten voorbeeld gesteld aan volwassenen. Een rover mag het eerst het paradijs 
ingaan. De kerk bestond in de eerste decennia van haar bestaan om Paulus te citeren “uit 
niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken”. Het evangelie predikt de omkering van onze 
menselijke schema’s en rangorden. De laatsten worden de eersten. 

 
Zomer 2010 en herfst 2021, 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 
 
 
 



4. Gebeden voor de 19e, 20e en 21e zondag na Pinksteren 
 
Negentien na Pinksteren  
Geef ons niet op, God,  
en sta niet toe  
dat de machten van leugen en onrecht  
vrij spel hebben op uw aarde,  
wek ons op  
om in uw naam verzet te plegen  
tegen al wat U en ons omlaag haalt  
en bemoedig ons keer op keer  
als we twijfelen of falen. 
Amen. 
 
Twintig na Pinksteren 
Gij komt als geroepen, God,  
en Gij roept ons tot U,  
begeester ons zo  
dat wij bij machte zijn  
in weerwil van alles  
wat uw woord weerspreekt  
en uw wil weerstaat  
uw goedheid te vieren  
met gezangen van vreugde,  
met woorden van hoop  
en met tekenen van liefde. 
Amen. 
 
Eenëntwintig na Pinksteren 
Gij die boven alle machten staat  
en in alle tijden onze God zijt,  
één ding vragen wij van U:  
dat gij ons in staat stelt  
steeds opnieuw uw wil te doen  
en van ganser harte u te dienen. 
Amen. 

 
Uit: W.R. van der Zee, Zondagswoorden. 
 

5. Hoe wij vieren in deze tijden 

Na het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen op 25 september zijn 
de verplichting tot aanmelding voor de vieringen, de gezondheidscheck en de 1,5 meter 
afstand vervallen.  



De landelijke kerk heeft naar aanleiding hiervan een aantal adviezen en richtlijnen 
gepubliceerd. Voor onze kerkdiensten zijn daarvan de volgende relevant. 

1. Ook al is de verplichte 1,5 meter maatregel komen te vervallen, het advies blijft wel: 

zorg voor gepaste afstand.  

2. Een zitplaats voor iedere kerkganger blijft verplicht en kerkgangers verplaatsen zich zo 

weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. In onze situatie is voor hen die dat wensen het 

mogelijk om een stoel op gepaste afstand te plaatsen.  

3. Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in 

elleboog blijven onverminderd van kracht.  

4. De collecte wordt vooralsnog bij de uitgang gehouden. 

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

één voor één naar voren. De pastoor legt de hostie op uw  uitgestrekte hand.  

  
 

   
 

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 houden wij rekening met diegenen die fysieke afstand willen 

bewaren. 

Wietse van der Velde, pastoor 
 

6. 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 3 oktober negentiende zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger aartsbisschop mgr. Bernd Wallet 
Zondag 10 oktober twintigste zondag na Pinksteren 

http://www.okkn.nl/


Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon 
Zondag 17 oktober éénentwintigste zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar  
Zondag 24 oktober tweeëntwintigste zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon. 

 

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’.  
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 
 
 
 
 
 
 
 


