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1. Van de pastoor 
Twee achtereenvolgende jaren hebben we door de coronapandemie de diensten van de 
Goede Week en Pasen – het hart van het kerkelijk jaar – in onze kerk niet kunnen vieren. 
Gelukkig is de situatie zo dat dit nu wel weer kan.  

Wij leven in een wereld die op zovele plaatsen lijdt onder oorlog en (de dreiging van) 
hongersnood, onder groot leed dat mensen medemensen aandoen, omdat ze vergeten zijn 
dat ze zijn geroepen te dienen tot welzijn, tot vreugde, geluk en vrede voor hun zusters en 
broeders met wie zij de aarde mogen bewonen.  
Het is juist in deze wereld dat wij Pasen mogen vieren: de belofte van God, getoond in de 
opstanding van Jezus Christus, dat het ongebroken bestaan zal doorbreken, dat heel de 
schepping en alle mensen tot hun recht zullen komen, dat na de duisternis van Goede 
Vrijdag het licht van Pasen zal doorbreken. 
 
 



Diensten in de Goede Week en op Pasen 
 

 
- A.s. zondag 10 april begint de Goede Week met de viering van Palmzondag. Deze 

viering is samen met de Anglicaanse Grace Church-gemeenschap. Een mooie 
uitdrukking van de kerkelijke gemeenschap tussen onze beide kerken. Denkt u erom 
dat de dienst om 10.30 uur begint. We beginnen ter herinnering aan de intocht van 
Jezus in Jeruzalem met de zegening van palmtakken en – als het weer het toelaat – een 
korte processie buiten de kerk. In de eucharistieviering wordt het lijdensverhaal 
volgens Lucas gelezen. De liturgie is die van de Anglicaanse kerk waarvan een vertaling 
beschikbaar is. Naast Engelstalige gezangen zijn er ook gezangen uit ons Oud-Katholiek 
gezangboek. Het eucharistisch gebed komt eveneens uit onze liturgie.  

- De viering van de chrismamis (oliewijding) in de kathedrale kerk in Utrecht – waarin 
het chrisma(dat o.a. bij doop en vormsel wordt gebruikt) en de oliën voor de 
geloofsleerlingen en de zieken worden gewijd - kunt u woensdag 13 april om 19.30 uur 
volgen via de livestream uit Utrecht. 

- Op Witte Donderdag, 14 april,  komen we ’s avonds om 19.30 uur bijeen voor de 
“avondmaalsmis”, waarin wij in het bijzonder de instelling van de eucharistie door 
Jezus op de avond voor zijn vrijwillig lijden en sterven gedenken.  

- De heilige dienst op Goede Vrijdag, 15 april, begint eveneens om 19.30 uur. Hierin 
lezen wij het lijdensverhaal volgens Johannes, dat wordt gevolgd door het grote, 
plechtige en indringende gebed van de gelovigen voor kerk en wereld. De viering 
besluit met de verering van het kruis, het teken van onze verlossing door Christus van 
de machten van zonde en dood. 

- In onze parochie is er met Pasen maar één viering: de Paaswake. Deze viering begint 
Paaszaterdagavond, 16 april, om 21.00 uur met de zegening van het vuur en de 
Paaskaars. De vier lezingen die daarop volgen vertellen ons over de scheppende en 
reddende hand van God. De zegening van het doopwater en de hernieuwing van onze 
doopbeloften herinneren ons er aan dat wij in onze doop met Christus zijn begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. De feestelijke viering van de eucharistie 
eindigt met het zingen van de Lauden van Pasen. Dit is het (verkorte) morgengebed 
van de kerk: de nieuwe dag, het Pasen van de Heer, is aangebroken! 

             Na afloop van de Paaswake is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de           



             parochiezaal.  
- Op Paaszondag, 17 april,  vieren onze Anglicaanse zusters en broeders de eucharistie. 

De Paasviering in de kathedrale kerk van Utrecht met aartsbisschop Bernd kunt u om 
10.00 uur via de livestream meemaken. 

 

Vastenactie 
Graag herinner ik u nog  aan de Vastenactie 2022: “De nood is zeer hoog!” Deze vastenactie 
is ten behoeve van onze Anglicaanse zusterkerk in Mozambique. Zij vangt mensen op die 
moeten vluchten voor het geweld van extremistenstrijders, die uit het Midden-Oosten 
verjaagd zijn en nu elders hun slachtoffers maken. In de vieringen tot en met Pasen zal de 
tweede collecte voor de vastenactie zijn, maar u kunt natuurlijk ook – en graag zelfs – uw 
vastenactie overmaken op de rekening van de parochie met vermelding: Vastenactie 2022. 
 
Gemeentevergadering 
Het kerkelijke leven begint zijn meer of minder gewone gang te hernemen. Zaterdag 9 april 
vergadert de Synode van onze kerk nu niet meer per zoom, maar weer in persoon. 
Onderwerpen op de agenda zijn o.a. een nota over de herijking van bestuur en structuur van 
de kerk en een meerjarenplan met daarin opgenomen de duurzame financiering van de kerk. 
Het synodale proces in onze kerk bestaat ook op parochieel niveau. Daarom hier al vast de 
aankondiging van de voorjaarsgemeentevergadering op zondag 29 mei a.s. na de 
eucharistieviering.  
 
Ik wens u allen een gezegende viering van het Pasen van de Heer. 
 
Hartelijke groet, 
Wietse van der Velde, pastoor 

 

2. Einde en nieuw begin 
gedachten bij een zelden gezongen lied 

Veel gezangen die wij in de laatste weken voor Pasen zingen bepalen onze gedachten bij de 
dood van Jezus Christus. Vanouds heten de twee laatste weken voor Pasen dan ook Passie-of 
Lijdensweken. In die tijd bezint de kerk zich in woord en lied op het lijden en sterven van 
Christus. Maar over zijn begrafenis wordt er weinig gezongen. Toch is dat wel merkwaardig. 
Want we moeten niet vergeten dat de Heer - zoals de geloofsbelijdenis zegt - geleden heeft 
en begraven is. Hij droeg niet alleen de schande van het doodgaan aan een kruis, maar ook 
die van het doodzijn.  

In ons gezangboek staan er twee gezangen die daar expliciet over gaan, maar die zelden 
gezongen worden. Dat komt omdat zij moeilijk aan het einde van de dienst van Goede Vrijdag 
zijn in te passen.  Die dienst met zijn passielezing, grote voorbeden en kruisverering eindigt – 
zij het voorzichtig – niet in de stilte en de donkerte van het graf. Het slot preludeert al op 
Pasen:  
Uw kruis, o Heer, vereren wij,  
wij roemen, loven, verheffen uw heerlijke verrijzenis,  

want het is door het kruis  
dat de overwinning in de wereld is gekomen. 



 

De antifoon “Uw kruis, o Heer, vereren wij”(Crucem tuam) wordt iedere vrijdag in de 
avonddienst in de gemeenschap van Taizé gezongen. 

Maar toch in deze overweging aandacht voor de dag van de grafrust van de Heer aan de hand 
van gezang 635, een gezang dat in onze parochie waarschijnlijk nooit gezongen is. Het is een 
lied dat eigenlijk thuishoort bij het aanbreken van de Stille Zaterdag. Die dag begint, gerekend 
naar de joodse manier, op wat wij zouden noemen de avond van de Goede Vrijdag.  
 
Nu valt de nacht.                                                                                                                             
Het is volbracht:                                                                                                                                           
de Heer heeft heel zijn leven                                                                                                                    
voor het menselijk geslacht                                                                                                                             
in Gods hand gegeven. 
 
De wereld gaf  
Hem een slechts een graf,  
zijn wonen was Hem zwerven;  
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven. 
 
Hoe slaapt Gij nu,  
die men zo ruw  
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U,  
rots des heils, gevangen. 
 
’t Is goed, o Heer,  
Gij hoeft de eer  



van God niet meer te staven, 
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven. 
 
Hoe wonderlijk, uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen. 

   

De eerste regel: Nu valt de nacht, het is volbracht, knoopt aan bij het laatste kruiswoord van 
Jezus: het is volbracht. De volgende regels laten zien dat de Stille Zaterdag – net als Goede 
Vrijdag en Pasen – zijn betekenis heeft in het werk van Christus. Je kunt terugzien naar wat is 
geweest. Er is onherroepelijk een einde gekomen aan zijn leven en werk. Het laatste wat de 
wereld, wij mensen, Hem gaven was een graf. Dat betekent rust van al zijn moeite, lijden en 
strijd: Hoe slaapt gij nu. Maar het graf is ook een gevangenis: Starre rotsen houden U, rots des 
heils, gevangen. Maar daar hoort Hij niet. Het graf van Christus stelt ons vragen, lastige vragen. 
Hij was immers onschuldig? Waarom?                                                                                   

Maar toch geeft datzelfde graf ook uitzicht. In het vierde vers staat direct aan het begin zo 
simpel: ’t Is goed, o Heer.  Dat betekent geen stille berusting omdat het toch niet anders is. 
Nee, in die woorden klinkt de eerste lezing van de Paaswake al door. In het scheppingslied uit 
Genesis 1, lezen wij na iedere scheppende daad van God, dat Hij zag wat Hij gemaakt had. En 
het refrein is dan steeds: En God zag dat het goed was.                                                           

Verborgen in deze woorden duikt er al een antwoord op, daagt er hoop. In het laatste vers 
wordt de sabbat, de zaterdag, expliciet genoemd. De joodse sabbat is de rustdag, de dag die 
mensen bevrijdt van alle moeite en druk van het leven daarvoor, het is een dag die uitzicht 
geeft. Immers na de sabbat komt de zondag, de eerste dag, een nieuw begin.                                   
We worden opgeroepen tot verwondering: Hoe wonderlijk, uitzonderlijk. Die verwondering 
heeft levenskracht in zich. Eigenlijk hoor je in de verte al de woorden van de engel tot de 
vrouwen die het graf van Jezus “Laat na de sabbatdag, toen de eerste dag der week nu 
aanbrak” gingen bezoeken: “Wat zoekt gij de Levende bij de doden?”                                               

Ook al schijnt als ik dit schrijf buiten de zon, toch beleven veel mensen - en wij met hen -
momenteel op onze wereld donkere en onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne duurt maar 



voort. Wij zien de beelden van slachtoffers en verwoesting; vluchtelingen hebben ook onze 
streken bereikt. In het Midden-Oosten horen we van aanslagen in Israël en het is de vraag of 
het wankele bestand in Jemen het zal houden en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En 
daarnaast is de wereld ook nog niet klaar met de coronapandemie en zijn menselijke en 
economische gevolgen. Veel mensen denken eerder aan een vallende nacht en doodsdreiging 
dan aan de opgaande zon, laat staan aan de opstanding van Christus, de zon der gerechtigheid 
en aan nieuw leven.  

Toch hoop ik dat u de Paaservaring van gezang 635 in uw leven zult ervaren: dat er na het graf 
leven is, dat het leven ondanks alles sterker is dan de dood en dat God daar de garant van is.                                                                                                                                                                

Zalig Pasen! 

Wietse van der Velde, pastoor 

3. Houd elkander vast 
Een alternatief Paaslied 
 
In het blad Petrus van de Protestantse Kerk in Nederland las ik een mooi gedicht van Huub 
Oosterhuis, dat ik graag aan u doorgeef. Het is een lied van hoop en bemoediging, dat ons 
niet alleen oproept om elkaar in dit leven vast te houden, maar dat ook uitzingt dat de 
toekomst aan God behoort, dat het licht niet dooft en de liefde blijft.  
Kortom: naar mijn gevoel een mooi alternatief Paaslied. 
(De foto in het blad Petrus dat bij dit gedicht stond afgedrukt, was niet kopieerbaar. Maar 
dankzij de zoekmachine vond ik onderstaande foto, die dezelfde gedachte verbeeld.) 

 

 



 
 

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.  
Palmzondag 10 april 2022 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar. 

Lied: Houd elkander vast 

 

Houd elkander vast, 

blus de geest niet uit, 

maak elkaar niet klein. 

Die ons maakte uit niets, 

laat niet varen 

het werk van Zijn handen. 

 

Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 

licht dat niet dooft, 

liefde die blijft. 

 

Houd elkander vast,  

blus de geest niet uit, 

maak elkaar niet klein. 

Hoor een stem: 

"Ik maak alle dingen nieuw, 

ik zal de tranen uit je ogen wissen 

en de dood zal niet meer zijn." 

 

Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 

licht dat niet dooft, 

liefde die blijft. 

 

- Huub Oosterhuis 

http://www.okkn.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=3dc216eb1e&e=6834be2146


Oliewijding 
Utrecht: woensdag 13 april 2022: 19.30 uur, voorganger de Aartsbisschop van Utrecht, 
Bernd Wallet. 

Witte Donderdag 14 april 2022 
Utrecht: 19.30 uur, voorganger emeritus aartsbisschop Joris Vercammen. 

Goede Vrijdag 15 april 2022 
Utrecht: 15.00 uur, voorganger emeritus aartsbisschop Joris Vercammen. 

Paaswake, zaterdag 16 april 2022 
Utrecht: 20.30 uur, voorganger emeritus aartsbisschop Joris Vercammen. 

Eerste Paasdag, zondag 17 april 2022 
Utrecht: 10.00 uur, voorganger de Aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet met pastoor 
Louis Runhaar.  

 

4. Hoe wij vieren  

Per 25 februari verdwenen bijna alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten.  
Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende. 

1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.  

 
2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig. 
    N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat      
    wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. 
3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.  
4. Omdat het aantal coronabesmettingen nog altijd zeer hoog is, zijn we met zijn allen 
verantwoordelijk voor elkaar en met name voor de kwetsbaren onder ons. Daarom blijven 
wij de vredegroet voorlopig uitwisselen op de manier waarop deze sinds maart 2020 
gegeven wordt, dus met een hoofdknik of een lichte buiging, waarbij we elkaar   “vrede” 
wensen.  
5. De heilige communie wordt weer onder twee gedaanten uitgereikt.  

https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. De kelk wordt door een assistent 
vastgehouden. U kunt de hostie in de wijn dopen, maar niet uit de kelk drinken.  
Het is de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie onder één of 
twee gedaanten te ontvangen.  
6. vanaf de paasnacht worden het wijwaterbakje bij de ingang van de kerk weer gevuld 
 

Wietse van der Velde, pastoor  
 

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  
Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
 
 
 
 



 


