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1. Van de pastoor 

We kunnen weer vieren 
Meer dan anderhalve maand waren de deuren van onze kerk voor vieringen van de eucharistie 
gesloten. Kerst en Epifanie – feesten van de verschijning van Christus in onze wereld – konden 
we voor het tweede achtereenvolgende jaar niet vieren. Maar gelukkig zijn de 
coronamaatregelen nu zodanig versoepeld, dat we als parochianen weer samen mogen 
kunnen om te vieren, om God en elkaar rondom het altaar te ontmoeten. A.s. zondag 30 
januari valt nog net in de Kersttijd, die loopt van de Kerstnacht (24 december) tot en met het 
feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, vaak beter bekend als Maria Lichtmis (2 
februari).  
Dit laatste feest van de Kersttijd wordt, als het niet op een zondag valt, in onze kerk op de 
zondag daarvoor gevierd. Hierdoor kunnen wij a.s. zondag dit feest van de verschijning van 
Christus in onze wereld vieren. Het  werd al halverwege de 4e  eeuw in de kerk in het oosten 
gevierd. De nadruk lag en ligt niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heet in de orthodoxe 
kerken tot op de dag van vandaag  “Ypapanti” = “Ontmoeting”. Bedoeld wordt de ontmoeting 
van Jezus met zijn volk Israël in de personen van Simeon en Anna.  
Dit feest is het sluitstuk van een drietal “Kerst”ontmoetingen: 
1) met de herders; 



2) met de drie wijzen uit het oosten; 
3) met Simeon en Anna. 
Maar deze “Ontmoeting” gaat ook over Jezus' ontmoeting met de God van zijn volk. Immers 
Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene 
behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt. 
 
De viering van dit feest gaat gepaard met een lichtprocessie. Die ontstond waarschijnlijk in 
aansluiting op de woorden van de oude Simeon: “Een licht tot verlichting van de heidenen” 
(Lukas 2,32), vandaar de naam “Lichtmis”. 
 
 
 

 
Altaarschilderij met de opdracht van de Heer in de tempel 

in de oud-katholieke parochiekerk van Delft.                                                                                                                                                                     
Let u er op dat het altaarkruis als het ware het Christuskind raakt. 

Het kind dat door zijn moeder aan de priester wordt gereikt, 
is dezelfde die vrijwillig zijn leven zal geven voor alle mensen, Joden en heidenen. 

In onze kerk worden op Maria-Lichtmis traditioneel kaarsen gewijd en 
een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis.  Deze processie staat symbool voor de intrede 
van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Een licht dat voor alle volken straalt en tot 
heerlijkheid van uw volk Israël”, zoals de antifoon tijdens de processie zingt.                                              
Anders dan in onze parochie gebruikelijk zal de zegening van de kaarsen nu niet in de dagkapel 
plaatsvinden, van waaruit we dan in processie met een brandende kaars in de hand de kerk 
intrekken. De kaarsen zullen voor het altaar worden gezegend, waarna u wordt uitgenodigd 
om, net als bij de communie, één voor één naar het altaar te komen en daar een brandende 
kaars te ontvangen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mis


Volgende vieringen 

zondag 30 januari - Opdracht van de Heer in de tem 

zondag 6 februari – vijfde zondag van Epifanie 

zondag 20 februari – zevende zondag na Epifanie 

Hoe vieren we 
Met het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen met ingang van 
afgelopen woensdag, zijn ook de regels die in onze kerk gelden aangepast. De regels en 
aanbevelingen die van invloed zijn op onze vieringen, kunt u hieronder lezen onder het kopje: 
Hoe wij vieren in deze tijden. Je zou ze kunnen samenvatten met: wees voorzichtig en houd 
gepaste afstand. 
In de vorige parochiebrief schreef ik aan de hand van een gedicht van Willem Barnard over 
het belang van het zingen in de eredienst. Zingen is van het grootste belang, maar tegelijkertijd 
vraagt de situatie van ons op dit moment terughoudendheid in het zingen. Wat het zingen in 
de viering betreft, is er daarom voor gekozen dat er voor de gemeente beperkt de 
mogelijkheid wordt gegeven om te zingen. Op veel plekken in de liturgie waar anders wordt 
gezongen zullen de teksten – soms met orgelbegeleiding - worden gesproken. Waar er op 
andere plaatsen toch wordt gezongen, zal dit gebeuren door de pastoor of de cantor. 

Mocht u in deze periode toch liever niet fysiek aan een viering deelnemen, dan kunt u iedere 
zondag kijken naar een viering vanuit de kathedrale kerk in Utrecht. Dit zijn nu de reguliere 
vieringen van Utrechtse parochie. Dit houdt in dat er nu niet meer zoals tijdens de lockdown  
twee voorgangers zijn, maar alleen één van de beide pastoors van Utrecht. Voor die vieringen 
verwijs ik u naar de vaste rubriek “Livestreamviering”.  

Kerkbestuur 
A.s. zaterdag 5 februari vergadert het kerkbestuur voor de eerste keer officieel in zijn nieuwe 
samenstelling. Op de agenda staan o.a. de verschillende vieringen in de Goede Week en met 
Pasen en welke – vormende en sociale - parochieactiviteiten in de komende maanden op een 
verantwoorde wijze gehouden kunnen worden. De uitkomst kunt u in de volgende 
parochiebrief lezen. 
 
Kerkbalans - Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De laatste twee weken van januari wordt in veel kerken aandacht gegeven aan de jaarlijkse 
actie Kerkbalans. Hierin wordt een beroep gedaan op de kerkleden om het vele werk van de 
kerken ook financieel mogelijk te maken. Ook onze kerk doet hieraan mee. Binnenkort 
ontvangt u van de penningmeester dan ook de  jaarlijkse brief in het kader van de actie 
Kerkbalans met als motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen 



  
 
Bidweek voor de eenheid van de christenen 
Zondag 16 januari begon de jaarlijkse Bidweek voor de eenheid van de christenen. In 
Groningen deden we dat met een Service of Lessons and Carols voor de tijd van Epifanie. 

Dit vond plaats in de Nieuwe Kerk met niet alleen de voorgangers of vertegenwoordigers van 
de binnenstadskerken, maar ook met een drietal gemeenteleden uit ieder van die kerken. Het  
was niet alleen fijn, dat het koor Choral voices Kerst- en Epifanieliederen zong, maar dat wij 
soms ook mee konden zingen. Ik hoop dat we in het komende jaar als Groningse 
binnenstadskerken weer een aantal activiteiten samen kunnen organiseren en zo laten zien 
dat het geloof in de ene Christus ons verbindt en ons in staat stelt tot een gezamenlijk 
getuigenis. 

Uit de parochie 
In de vorige parochiebrief kon u lezen dat Grietko Huizinga na een verblijf in een 
revalidatiecentrum met een longontsteking en een bloedvergiftiging terug moest naar het 
UMCG. Vandaag na bijna acht weken mocht hij nu echter terugkeren naar huis. Grietko is erg 
dankbaar dat hij nu weer thuis is bij Carla en de kinderen. In de komende tijd zal er naast 
regelmatige controle, veel tijd aan fysiotherapie besteed moeten worden.  
Gabrielle Hooimeijer, die nog steeds herstellend is van haar gecompliceerde beenbreuk, 
moest afgelopen woensdag naar het ziekenhuis in Zwolle waar de artsen een schroef uit haar 
been hebben verwijderd. Een goed verder herstel gewenst. 
 
U alle goeds en goede moed toegewenst, 
Wietse van der Velde, pastoor 

 
 



2.  Een lieddicht voor het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel 
 
En toen de tijd daarvoor gekomen was  
droegen zij hem tot voor Gods Aangezicht  

zoals in de Thora geschreven staat.  
Daar stond een man, rechtvaardig, toegewijd  
 

hij wist dat hem de dood niet halen zou 
 voordat hij de messias had aanschouwd.  

Hij nam hem in zijn armen, loofde God  
en zong:  
 

Nu, Meester, doe uw dienstknecht gaan in vrede  
want mijn eigen ogen hebben gezien  
dat het goed zal komen met deze wereld.  

 
Licht is opgegaan in Betlehems velden.  

Licht der waarheid, ster oprijzend uit Jakob –  
reiken zal het tot de grenzen der aarde.  
 

En het zal geschieden dat daar kinderen  
zien een flonk’ring aan de donkere hemel  

en hun moeders roepen: ‘Kijk dan, wie wenkt ons?’  
 
En ooit zullen koningen en wijzen  

over zee, met heel hun volk op schepen,  
komen, om te wonen in ons midden.  
 

En het zal geschieden dat wij leven  
samen in gerechtigheid en vrede.  

En dan zult Gij God zijn, Een in allen. 

 
Huub Oosterhuis 
Uit: Hier aanwezig. Een leerdicht over Jezus van Nazareth. 

 
3. Gebeden voor de 4e en 5e zondag van Epifanie 

 
Vierde zondag na Epifanie - zondag van de profeten   
Gij zijt de rots van ons leven, 
op U mogen wij vertrouwen. 
Raak ons aan met uw woord 
en open onze lippen, 
opdat wij ieder naar vermogen 
bijdragen aan de opbouw van het lichaam van Christus, 
Help ons de vreugde van het geloof te delen 
uw Zoon en onze Heer,  
die met U in de eenheid van de heilige Geest  
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.  



Amen. 
 
Vijfde zondag na Epifanie – zondag van de wonderbare visvangst    
Met heel ons hart loven wij U, Enige, 
en bidden dat uw genade 
in ons werken rijkelijk vrucht mag dragen. 
En dat het woord dat wij heden ontvangen 
mag spreken uit onze daden. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U in de eenheid van de heilige Geest  
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 
 
Uit: voorstel alternatieve gebeden  
Commissie voor de liturgie voor het jaar C. 

 

4. Diocesane livestreamvieringen  
5. Dioce sane livestreamvieri ngen i n de k omende 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 30 januari 2022 – 4e zondag na Epifanie  
                                               viering Opdracht van de Heer in de tempel 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon  
Zondag 6 februari 2022 – 5e zondag na Epifanie  
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar. 

 
 

5. Hoe wij vieren in deze tijden 

Met het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen met ingang van 
afgelopen woensdag, zijn ook de regels die in onze kerk gelden aangepast.  
Voor onze kerkdiensten zijn daarvan de volgende punten relevant. 

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

- wordt in acht genomen.  
- 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. 

- Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen 

in elleboog gelden. 

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

- Bij het zingen wordt u gevraagd zich wat in te houden, terwijl de rol van de cantor 

wordt versterkt ten opzichte van de gemeentezang. 

- De collecte wordt bij de uitgang gehouden. 

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

http://www.okkn.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


- 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.  

- Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden. 

- 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  
 

 

6. 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  
Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
 
 
 
 
 
 


