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1. Van de pastoor 

Afgelopen week rolde het Parochieblad in uw digitale brievenbus. Naast de in principe twee 
maandelijkse parochiebrief, verschijnt het Parochieblad enkele malen per jaar rondom de 
grote feesten. De zeer lezenswaardige inhoud bestaat o.a. uit achtergrondinformatie, 
gedachten van parochianen over zeer diverse zaken, culturele beschouwingen etc. De 
onvermoeibare samensteller/redacteur van dit blad is Adrie Paasen. De technische kant van 
dit nummer werd nog verzorgd door Thomas van Es, die zeer binnenkort naar Jordanië hoopt 
vertrekken.  Omdat u voor deze week genoeg leesstof vanuit de parochie krijgt aangereikt, zal 
ik mij in dit nummer van de Parochiebrief wat beperken. 
 
komende vieringen 
De komende viering zijn op: 
zondag 31 oktober - het hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van alle overledenen;  
met bezoek van de Aartsbisschop van Utrecht; 
zondag 7 november - het feest van de H. Willibrordus, apostel der Nederlanden;                                                            
gevolgd door de najaarsgemeentevergadering. 
zondag 21 november - laatste zondag na Pinksteren. 



 
31 oktober: viering Allerheiligen met bezoek aartsbisschop 
Zondag 31 oktober vieren het hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van alle 
overledenen. Het zal een bijzondere viering zijn omdat onze bisschop, mgr. Bernd Wallet, die 
dag naar Groningen komt. De aartsbisschop zal voorgaan in de eucharistieviering, terwijl ik als 
pastor van de parochie het onderdeel van de gedachtenis van de overledenen zal leiden.  
Net als in voorgaande jaren zal daarbij gelegenheid zijn dat u de namen van overleden 
familieleden en vrienden noemt en voor hen een kaarsje ontsteekt. Mochten er onder de 
lezers van deze parochiebrief zijn die zondag niet aanwezig kunnen zijn, maar die toch graag 
de naam van een overledene in de viering genoemd willen hebben, dan kunnen die mij dat via 
de mail laten weten. 

 
Een ongewone afbeelding van Allerheiligen. 

Een achterglasschilderij van Wassily Kadinsky (1866-1944) uit 1911. 
 
gesprek met de bisschop 
Na de dienst is er gelegenheid om de bisschop te ontmoeten. Hij wil ook graag met ons in 
gesprek gaan over het reilen en zeilen van onze parochie en over andere zaken die bij u leven. 
Ik hoop dat velen van u zondag aanwezig zullen zijn. 

 
Mgr. Bernd Wallet, Aartsbisschop van Utrecht 



 
najaarsgemeentevergadering 7 november 
Zondag 7 november vieren we al weer een hoogfeest: de H. Willibrordus, apostel der 
Nederlanden. In deze eucharistieviering zal ik voorgaan, maar de overweging zal worden 
verzorgd door lector Adrie Paasen. 
Door corona is er in 2020 en 2021 geen gemeentevergadering geweest. Momenteel zijn de 
omstandigheden zodanig dat er weer aan een gemeentevergadering kan worden gedacht. Die 
willen we dan ook op deze zondag weer gaan houden. Naast de lopende zaken wordt de 
agenda van de najaarsgemeentevergadering volgens het Statuut van onze kerk vooral 
bepaald door de agenda van de Synode die op 20 november in Deventer zal worden 
gehouden. Astrid Zomervrucht, de synodevertegenwoordiger van onze parochie, zal dan met 
ons door de belangrijkste agendapunten heengaan. De agenda van de vergadering zal u in de 
komende tijd worden toegezonden. 
 
performance over eenzaamheid na de dienst van 17 oktober 
Zoals u in de vorige parochiebrief kon lezen heeft onze parochiane daarnaast journalist, 
dichter en kunstenaar Joanna Paskiewicz in het kader van de Groningse week tegen de 
eenzaamheid in galerie De Portiersloge  een korte tweetalige (Pools en Nederlandse) 
performance voor twee personen over eenzaamheid gehouden. Om nog even een voor mij 
schokkend detail uit de vorige parochiebrief te herhalen: een paar weken geleden was in een 
Groningse krant te lezen dat bijna 43% van de inwoners van Groningen zich wel eens eenzaam 
voelt.  

 
De Nederlandse versie van de performance van Joanna werd zondag 17 oktober na de viering 



in de gemeentezaal gehouden. Zij deed dat in deze zetting – zoals u kunt zien - samen met 
Maarten van Stokkum.   
Tijdens de gesprekken onder de koffie hoorde ik van een aantal van u hoe eenzaamheid één 
van de gevolgen van de lockdowns ten gevolge van de coronapandemie was geweest en wat 
dat voor hen had betekent. 
 
Voor onze parochie, die gelet op het verspreid wonen van de parochianen over de drie 
noordelijke provincies van ons land een extreme diasporaparochie kan worden genoemd, is 
het participeren in oecumenische diakonale projecten in “de stad van onze inwoning” 
Groningen niet gemakkelijk. Toch vindt u verderop in deze parochiebrief een oproep voor 
vrijwilligerswerk bij het Overweeghuis in Groningen. Ook als uzelf daarmee niets kunt, weet u 
misschien wel iemand aan wie u deze oproep kunt doorgeven.  
 
Ik hoop velen van u zowel tijdens het bezoek van de Aartsbisschop, als bij de 
najaarsgemeentevergadering te mogen begroeten.  
Samen kerk zijn wij immers met elkaar! 
 
Hartelijke groet voor u allen. 
Wietse van der Velde, pastoor 

 

 

2. Afbeelding ikoon van de H. Matteüs 

Zoals u hebt kunnen lezen heb ik op 15 augustus in de viering een tweetal ikonen gezegend. 
Zij waren geschilderd door onze parochiane Shinjin/Gea de Vries uit Leeuwarden. Eén van 
deze ikonen heeft zij aan de parochie geschonken.  
Gea is momenteel bezig met het schilderen van een ikoon van onze parochiepatroon Sint 
Maarten. Als die ikoon – waarvan ik de mooie ontwerptekening gezien heb – gereed is, zal die 
ook speciaal in de kerk gezegend worden en een plaats in ons kerkcomplex krijgen.  
 
Een afbeelding van de ikoon van Matteüs, die in de sacristie hangt, had u nog van mij tegoed.  
De ikoon stelt de heilige apostel en evangelist Matteüs voor. Als symbool van zijn evangelist 
zijn houdt Matteüs een geopend evangelieboek in de hand, met daarop een tekst uit zijn 
evangelie (Mat. 4, 4). 
Omdat deze ikoon door een Nederlandse ikonenschilderes is gemaakt, is de leesbare tekst ook 
in het Nederlands geschreven. 
Het is een belangrijke uitspraak van de Heer zelf:  

Niet van brood alleen leeft de mens, 
 maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.  
 



 
 

Wietse van der Velde, pastoor 

3. Gebeden voor Allerheiligen, Allerzielen en H. Willibrordus 
 

Allerheiligen (1 november) 
Heilige God,  
velen zijn ons voorgegaan,  
onbekenden en bekenden,  
maar allen voor u onvergetelijk,  
mensen met een naam;  
laat de verbondenheid met hen  
ons hier en nu bewegen te zijn  
waartoe Gij ons roept:  
een lid van het lichaam,  
een stem in het koor,  
een steen in uw bouwwerk. 



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

Allerzielen (2 november) 
God, Schepper en Verlosser van allen die geloven, 
toon uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn: 
laat hen delen in de verrijzenis van uw Zoon 
en geef dat zij voor eeuwig uw licht aanschouwen 
en in uw vrede leven. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 
Uit: Oud-Katholiek Kerkboek 

 
H. Willibrordus (7 november) 

Gij hebt, Heer, in onze streken 

door Willibrordus en de zijnen het geloof geplant 

en daaraan zelf de wasdom gegeven. 

Vervul ons met dankbaarheid om hen 

en om allen die van de moed en het inzicht getuigen 

om ook in onze dagen 

het evangelie te verkondigen 

van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.  

Uit: Oud-Katholiek Kerkboek 
 

4. Oproep vrijwilligers Het Overweeghuis 

Het kerkbestuur ontving van Het Overweeghuis in Groningen een verzoek om te helpen bij 

het zoeken naar vrijwilligers om hun werk te ondersteunen. Het Overweeghuis in Groningen 

vangt inmiddels al ruim twee jaar vrouwen op die vastlopen in de prostitutie en/of slachtoffer 

zijn van mensenhandel. Dit werk wordt ondersteund door een groep vrijwilligers, onder 

leiding van projectondersteuners vanuit het Leger des Heils. 

Gelet op de samenstelling en verspreiding van de leden van onze parochie zien we als 

kerkbestuur niet direct mogelijkheden in eigen kring. Maar misschien hebt u in uw omgeving 

iemand die u kent van wie u denkt dat deze vorm van vrijwilligerswerk ten behoeve van een 

kwetsbare groep in onze samenleving iets is. Vandaar de opname van onderstaande folder in 

ons parochieblad. 

 

 



 
 

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.  

6. Voor de communie vormen wij een grote kring waarbij we enige afstand van elkaar 

bewaren. De pastoor legt de hostie op uw  uitgestrekte hand.  

  
 

   
 

Ook als u de communie niet wilt ontvangen kunt u in de kring komen staan en een 

zegen - waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden - ontvangen.  

- 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 31 oktober drieëntwintigste zondag na Pinksteren  
Viering Allerheiligen 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar 
Zondag 7 november H. Willibrordus, apostel der Nederlanden 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar 
Zondag 14 november vijfentwintigste zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar 

 

7. 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 

http://www.okkn.nl/


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 
 
 
 
 
 
 
 


