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1. Van de pastoor 

Onze wereld en ons land beleven zware tijden. Een paar maanden geleden leefde de hoop dat 
de coronamaatregelen begin november zouden kunnen worden afgeschaft en dat wij allen 
onze vrijheid van bewegen en handelen zonder gevaar voor onze en andermans gezondheid 
zouden terugkrijgen. De in razendsnel tempo oplopende besmettingsgraad in ons land heeft 
veel maatregelen om die te proberen in te dammen teruggebracht. Gelukkig kunnen onze 
vieringen blijven doorgaan, maar een aantal maatregelen die ons moeten beschermen zijn 
teruggekomen. U kunt ze verderop lezen.  
De aanhoudende epidemie en de maatregelen die genomen worden – waarmee niet iedereen 
het eens is – en daarbij ook nog eens de zorgen om de klimaatverandering en in de provincie 
Groningen de aanhoudende problemen veroorzaakt door de aardbevingen, zorgen naast zorg 
en angst ook voor een verharding in de onderlinge verhoudingen in onze samenleving en een 
verruwing in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ik hoop van ganser harte dat we in 
onze samenleving met respect voor elkaar en elkaars overtuigingen proberen onze 
samenleving voor iedereen leefbaar te houden en dat wij samen willen werken om aan de 
epidemie een einde te maken. 
Corona houdt ook  geen halt voor onze parochiegemeenschap. Ik hoorde van mensen die ziek 
geweest zijn en ik merk ook dat zorg en angst mensen uit onze parochie te pakken heeft. Laten 



wij zorgzaam met onszelf en met onze medemensen omgaan. Het dubbele gebod van de liefde 
dat Jezus Christus ons gegeven heeft: God lief te hebben bovenal en onze medemensen/onze 
naasten als onszelf, wordt in onze ontkerstende samenleving niet meer overal gehoord. Maar 
dit gebod van de liefde is naar mijn overtuiging wel de goddelijke leefregel die onze 
mensenlevens leefbaar kan maken en houden. 
Toen ik naar materiaal voor de parochiebrief zocht kwam ik ook onderstaand gebed voor de 
eerste zondag van de Advent tegen. Het gebed raakt mij. In de geest van de Advent vraagt het 
God om naar ons toe te komen en ons te redden en te beschermen. Waarvan wij gered en 
waarvoor wij gered moeten worden, wordt ook genoemd: de gevaren die wij zelf ontketend 
hebben. En het schoot door mij heen: horen de coronaepidemie en de klimaatcrisis daar ook 
niet bij? 

Wek op uw macht, o God, 
en kom naar ons toe, 
red ons uit de gevaren  
die wij zelf ontketend hebben  
en houd om  ons heen  
uw beschermende handen. 

       Amen. 
 
bezoek aartsbisschop en najaarsgemeentevergadering 
Op zondag 31 oktober vierden het hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van alle 
overledenen. Voorganger was onze aartsbisschop, mgr. Bernd Wallet. Hij bezocht die dag voor 
het eerst onze parochie.  

 



Na de dienst was er gelegenheid om de bisschop te ontmoeten. Met velen van u heeft hij 
kunnen spreken over wat u bezighoudt. De bisschop vertelde mij later dat hij het een prettig 
en inspirerend bezoek had gevonden. De goede herinnering werd voor hem nog beter toen 
anderhalve week later zijn leesbril in de kerk teruggevonden werd.  
 
Een week later op 7 november hielden we na de eucharistieviering onze 
najaarsgemeentevergadering.  Volgens het Statuut van onze kerk werd naast een aantal 
lopende zaken de vergadering vooral bepaald door de agenda van de Synode die op 27 
november zal worden gehouden. Een gemeentevergadering is een belangrijk goed in onze 
kerk met zijn episcopaal-synodale structuur, wat inhoud dat ook de stem van de gelovigen in 
de parochies gehoord wordt.  
Astrid Zomervrucht, de synodevertegenwoordiger van onze parochie, nam ons vakkundig mee 
door de belangrijkste agendapunten, die onder anderen de niet zo eenvoudige materie van 
een noodzakelijke aanpassing van het bestuur en de structuur van onze Oud-Katholieke Kerk 
bevat. Astrid had overigens graag haar twee zoontjes Wiebe en Hidde – die in de 
coronaperiode geboren zijn en daardoor nog niet met haar in de kerk waren geweest - willen 
laten zien. Maar helaas kwam de auto van hun vader die ochtend niet verder dan twintig 
meter van hun voordeur. Hopelijk lukt het binnenkort. 
 
Sint Martinus 
Het feest van onze kerk- en parochiepatroon Sint Maarten werd dit jaar niet gevierd. Op de 
zondag daarvoor viel het feest van de H. Willibrordus, de apostel der Nederlanden, en op de 
zondag erna vierde de Anglicaanse Gracechurch haar dienst in onze kerk. Vanwege de 
coronabeperkingen had ik er ook dit jaar van afgezien om de kinderen uit de buurt uit te 
nodigen voor een samenkomst waarin het verhaal van Sint Maarten wordt verteld.                                    
Op suggestie vanuit de gemeentevergadering had ik echter op 11 november wel de kerkdeur 
opengezet om aan met hun lampionnen en liedjes passerende kinderen snoep uit te delen. 
Het liep bepaald geen storm, de meeste kinderen bleven thuis. (Maarten die ook thuis was 
gebleven, ontving bij ons in Nieuwe Pekela wel heel wat meer kinderen).                                                  
Grappig was dat een klein meisje zonder lampion aan het begin van de avond op haar fietsje 
de hal van de kerk binnenreed om te kijken naar het schilderij van Sint Maarten dat ik daar 
met een kaars ernaast had neergezet.  
Haar vader ging haar toen het verhaal van Sint Maarten vertellen en hij zei dat zij iedere 
woensdagavond een tijdje voor de deur van de kerk stond om te luisteren naar een 
vrouwenkoor dat dan repeteert. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

de open kerk op St Maarten 
 
De aangebroken snoepverpakking heb ik de dag daarna meegenomen naar Utrecht. 
Traditiegetrouw komt rondom Sint Martinus de Utrechtse geestelijkheid met partners dan op 
uitnodiging van het Metropolitaan Kapittel – waarvan Sint Maarten de patroon is – bijeen voor 
o.a. de viering van de vespers gevolgd door een maaltijd. Ik heb toen  namens onze parochie 
het overgebleven snoep aan de aartsbisschop voor zijn kinderen gegeven. 
 
Martinusikoon 
Zoals ik u al eerder schreef is onze parochiane Gea/Shinjin de Vries bezig om een ikoon van 
Martinus te schilderen. Zij mailde mij vlak na  Sint Martinus dat de tekening niet alleen op de 
dragende plank is overgebracht, maar dat het goud en de rode lijn om het aureool rondom het 



hoofd van Martinus er nu ook al zitten. Volgens de traditie van de school van ikonenschilders waartoe 
Gea behoort, is het vanaf dat moment al een ikoon. “Een mijlpaal dus.”, schreef Gea. En dat het is. U 
hoort het wanneer de ikoon voltooid is. 
 
 

 
 

de contouren van de ikoon in wording 
 
A.s. zondag 21 november 
Tanco Noorlander, de broer van onze parochiaan Hans Noorlander, is overleden en wordt op 
20 november gecremeerd. Zondag zullen wij in onze eucharistieviering Tanco voor Gods 
aangezicht gedenken, hem in Gods liefde en trouw aanbevelen en om troost en kracht voor 
zijn familie bidden. 
Ook zullen wij dan bidden voor Elena Celeste Karsten uit Roden aan wie ’s middags  de doop 
zal worden bediend. Het huwelijk van haar ouders Tessa en Julie is in 2014 door pastoor Victor 
Scheijde gezegend en zij willen graag hun dochter in een viering van de  Oud-Katholieke Kerk 
door de doop in de Kerk laten opnemen en aan Gods liefde en zorg toevertrouwen. 



komende vieringen 
zondag 21 november -  laatste zondag na Pinksteren. 
zondag 5 december –   tweede zondag van de Advent 
zondag 19 december – vierde zondag van de Advent 
vrijdag 24 december –  Kerstavond – Nachtmis. 
De Kerstnachtmis zal om 21.00 uur beginnen. 
 

Ik wens u allen in deze donkere dagen aan het einde van het jaar Gods licht en nabijheid. 
 
Hartelijke groet voor u allen. 
Wietse van der Velde, pastoor 

 

 

2. Gebeden voor de Laatste Zondag na Pinksteren                                                                  
en de Eerste Zondag van de Advent  
 
Laatste Zondag na Pinksteren (21 november) 
Grote en genadige God,  
alles wat bestaat  
wilt Gij onder één hoofd brengen  
in Jezus de mens naar uw hart;  
laat de dag komen  
dat heel de schepping,  
bevrijd en bijeengebracht  
door de kracht van zijn liefde 
 zonder ophouden U de lof toezingt. 
Amen. 
 
Eerste zondag van de Advent 
O God, wij blijven hopen op U,  
op uw komst, op uw Rijk,  
Gij hebt ons uw woord gegeven  
en wij dromen van vrede;  
keer U om naar ons toe,  
toon ons uw macht,  
geef ons uw vrede,  
hoor toch naar ons,  
wij roepen tot U,  
want heel uw schepping zucht. 
Amen.  

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

 

 

 

 

 



3. Hoe wij vieren in deze tijden 

Na het ingaan van de jongste maatregelen in verband met de toename van het aantal covid-
besmettingen heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland haar regelgeving voor de 
kerkdiensten en het gebruik van de kerkruimte aangescherpt.  
Voor onze kerkdiensten zijn daarvan de volgende punten relevant. 

1. De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers – behalve als zij een “bubble” vormen - 

wordt in acht genomen.  

2. Bij het betreden van de kerk desinfecteren de kerkgangers hun handen en dragen een 

mondkapje op weg naar hun stoel.  

De kerkgangers verplaatsen zich verder zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Bij 

verplaatsing wordt een mondkapje gedragen 

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

elleboog blijven onverminderd van kracht.  

4. Er zal worden toegezien op een goede ventilatie van de kerkruimte. 

5. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. 

6. De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante.  

7. Voor de communie komen de communicanten één voor één naar het altaar. De 

pastoor legt de hostie op de uitgestrekte hand.  

  
 

   
 

Ook als u de communie niet wilt ontvangen kunt u naar het altaar komen en een zegen 

- waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden - ontvangen.  

8. Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden. 
9. Bij  het koffiedrinken houden wij rekening met de 1,5 meter afstand. Om dat te 

vergemakkelijken zal er zowel in de gemeentezaal als in de kerkzaal koffie/thee worden 

gedronken.  
 

Wietse van der Velde, pastoor 

 



4. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd 

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht een 
livestreamuitzending vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.  
Zondag 21 november Laatste zondag na Pinksteren 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger rector Ward Cortvriendt 

Zondag 28 november Eerst zondag van de Advent 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon 
Zondag 5 december Tweede zondag van de Advent  
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar 

 

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okkn.nl/

