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1. Van de pastoor 

Zondag 4 december eucharistieviering  
De eerstkomende eucharistieviering is a.s. zondag 4 december om 11.00 uur in onze 
parochiekerk.  
Wij vieren dan de liturgie van de tweede zondag van de Advent. Op deze zondag staat 
de prediking van Johannes de Doper – of zoals de Oosters-Orthodoxe christenen hem 
noemen: Johannes de Voorloper – centraal. Als “de roepende in de woestijn” roept hij 
de mensen op tot bekering, tot omkeren op hun verkeerde levensweg. Johannes 
kondigt als zijn voorloper, als zijn wegbereider de komst van de Messias aan.  



Hieronder een bijzonder schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Breughel de Jongere 
uit 1601 Te midden van de mensenmassa die is uitgelopen om Johannes de beroemde 
prediker te horen, valt hij niet eens als eerste op! Zijn boodschap is belangrijker dan zijn 
persoon. 
 

 
 
Het gebed van deze zondag borduurt voort op de prediking van Johannes de Doper. 
Wek op uw kracht, Heer, en kom!  
Bekeer onze harten  
om voor uw Eniggeborene de wegen te bereiden,   
opdat wij hem tegemoet gaan  
die de zonden der wereld wegneemt:  
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 
 
Terugblik 
Terwijl ik in Engeland was, werd op 6 november in Groningen het feest van Willibrord, 
de apostel der Nederlanden, gevierd. Pastoor Joke Kolkman, die in die viering voorging, 
vertelde mij later dat zij het fijn had gevonden om samen met de Groningse parochie te 
mogen vieren.  
Twee weken later op zondag 20 november herdachten we dat op deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar de parochie van de H. Martinus precies 45 jaar geleden werd 
opgericht. In deze viering traden Ima van den Hoek en Tjalling Kindt officieel tot onze 



kerk toe. Met een brandende kaars in de hand spraken zij uit dat zij samen met ons 
verder willen gaan op de weg van de navolging van Christus en mocht ik uitspreken dat 
wij hen met blijdschap als onze zuster en broeder in ons midden ontvangen. Na afloop 
van de viering waren er tijdens een geanimeerd samenzijn alcoholische en niet-
alcoholische “bubbles” waarmee wij op de toekomst van onze parochie konden drinken.  
 
Op de dag ervoor – 19 november – is in Amersfoort de najaarssynode gehouden. 
Gabriëlle Hooimeijer maakte daar als onze parochievertegenwoordiger en ik als 
vertegenwoordiger van de geestelijkheid deel vanuit. In de volgende parochiebrief 
hoopt Gabriëlle een kort verslag met een impressie van de synode te publiceren.  
Hieronder al vast een foto. 
 

 
 
Overlijden van onze oud-organist Gerwin Hoekstra. 
Ik kreeg het bericht dat afgelopen zondag 27 november Gerwin Hoekstra na een 
ernstige ziekte op de leeftijd van 30 jaar is overleden. Gerwin was een bijzonder  
getalenteerd musicus, die  in 2019 organist van onze parochie werd. Die periode duurde 
niet lang omdat hij in 2020 een aanstelling kreeg als organist van de Grote of 
Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De dood went nooit, zeker niet de dood van een jong 
mens. In één van de teksten voor de liturgie voor de overledenen staat dat God ons niet 
voor de dood, maar voor het leven heeft geschapen. Met al onze vragen mogen wij als 
gelovigen ons daaraan vasthouden, dat de dood niet het einde is, dat onze God een God 
van levenden is. Zondag zullen wij Gerwin, maar ook zijn familie en vrienden in onze 
gebeden toevertrouwen aan Gods barmhartigheid en trouw. 
 



Hieronder treft u als overweging voor de Adventstijd een stuk overgenomen uit de 
nieuwsbrief van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: Advent: Stil maar, wacht 
maar? 

Vol verwachting klopt het hart van veel kinderen en volwassenen (of hebben die laatsten 
dat verleerd?) die uitzien naar het Sinterklaasfeest. Een Sint Nicolaaslied van Willem 
Barnard maakt ons op poëtische wijze is iets duidelijk over de plaats van Gods lieve 
heiligen in Kerk en geloof en de bijzondere plek van bisschop Nicolaas van Myra, de 
patroon van de Oud-Katholieke parochies van Krommenie en Den Helder. 

 
Ik wens u allen een gezegende voorbereidingstijd op het Kerstfeest. 
Mogen het licht en de vrede van God het duister en de onvrede op onze aarde 
verdrijven! 
 
Hartelijke groet, 
Wietse van der Velde, pastoor 
 
 

2. Advent: Stil maar, wacht maar? 
Het is Advent. Met Advent wachten we op Jezus: op zijn geboorte in deze wereld die we 
met Kerst vieren, en op zijn wederkomst uit de hemel die we verwachten. 

Misschien ken je dat lied wel: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Het past bij de 
tijd van het jaar waarin we leven: bijna eerste Advent, de weken voor Kerst waarin we 
uitzien naar het feest van Jezus’ komst op aarde. Althans zijn eerste komst, waarover 
we in Lucas 2, Matteüs 1-2 en Johannes 1 lezen. Zeker in Lucas en Matteüs voel je 
daarbij de spanning tussen de kwetsbaarheid van dat kindje, geboren in de woelige en 
vaak gewelddadige wereld van het Romeinse rijk, en Gods plan, dat zich tussen de regels 
door onstuitbaar ontvouwt. 

Het beeld van het kindje in de voerbak roept elk jaar opnieuw ontroering op. Maar als 
dat het enige was, zou Kerst vooral een feest van terugkijken en herdenken zijn. En dat 
is het nou juist niet! 

Vol verwachting 
Voor zover we weten, vierden de christenen in de vroege kerk geen Kerst en deden ze 
niet aan Advent. Maar ze keken wel vol verwachting uit naar Jezus’ terugkomst op aarde. 
In Jezus’ woorden en daden hadden ze een glimp opgevangen van Gods nieuwe wereld. 
En ze konden niet wachten tot die nieuwe wereld volledig zou doorbreken! 

In heel het Nieuwe Testament speelt dat wachten op de komst van het koninkrijk van 
God een belangrijke rol. Johannes de Doper en Jezus vertellen over deze tijd: ‘Gods 
nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws!’ (Marcus 1:15). Volgens de oudste 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.2.1-LUK.2.52
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.1.1-MAT.2.23
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.1.1-JHN.1.51
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MRK.1.15


tradities in het Nieuwe Testament zou Gods koninkrijk binnen enkele jaren aanbreken 
(zie bijvoorbeeld Marcus 13:30; 1 Tessalonicenzen 5:1-11). 

Uiteindelijk blijkt het toch langer te duren. Ziekte, dood, machtsmisbruik en onrecht 
blijven deel uitmaken van het leven op aarde. Allerlei perikelen rond de organisatie van 
de groeiende gemeenten vragen om aandacht. De hooggespannen verwachtingen 
maken plaats voor vragen en zelfs ongeduld. Hoezo ‘stil maar, wacht maar’? Had Jezus 
niet beloofd spoedig terug te komen? 

Heb geduld 
Dat is de situatie achter de brief van Jakobus. Een brief vol pittige vermaningen om niet 
achterover te leunen maar werk te maken van het geloof: ‘Gebruik je verstand! Als je 
gelooft, maar geen goede dingen doet, dan is je geloof zinloos’ (Jakobus 2:20). 

En dan, bijna helemaal aan het einde van de brief, heeft Jakobus een boodschap van 
hoop: 

Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Luister! In de lente en 
in de herfst wacht een boer tot het gaat regenen. Dan gaat alles groeien, en dan kan hij 
een grote oogst van het land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft hij geduld. Heb geduld, 
net als die boer, en houd vol! Want de dag dat de Heer terugkomt, is dichtbij. 

Jakobus 5:7-8 
Advent is in de kerk volgens de traditie de tijd om aan deze verwachting te denken en 
daarbij stil te staan. We wachten in de weken voor Kerst niet alleen op de geboorte van 
Jezus, op zijn komst als mens naar onze wereld. We wachten ook op zijn wederkomst 
uit de hemel, op de komst van de opgestane Christus in onze wereld. En als we kijken 
naar de manier van geloven die in de rest van de brief van Jakobus centraal staat, is dat 
geen passief, stil afwachten in de hoop dat het ooit beter wordt, maar een actief 
wachten, waarin we onszelf en – voor zover dat in onze macht ligt – de wereld om ons 
heen voorbereiden op dat moment waarop echt alles nieuw wordt. 

Nog niet en al wel 
Gods nieuwe wereld is er al wel en toch ook nog niet. De teksten in het Nieuwe 
Testament zijn vol van de verwachting van een goede toekomst met God en Jezus. En 
wij? Wij mogen delen in dat wachten. We wachten – samen met de schrijvers en de 
lezers van het Nieuwe Testament, met al die gelovigen van toen en nu, wereldwijd. We 
wachten op de dag dat Jezus terugkomt en God bij de mensen zal wonen (Openbaring 
21:3). 

De oproep om met geduld uit te kijken naar de dag dat Jezus terugkomt, is een 
bemoediging om standvastig te zijn en het vertrouwen niet te verliezen. Dan kunnen we 
de toekomst tegemoetzien in het geloof en het vertrouwen dat het leven in Gods hand 
is. En dat God zal handelen op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Wachten is dan 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.13.30
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/1TH.5.1-1TH.5.11
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/JAS.2.20
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/JAS.5.7-JAS.5.8
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/REV.21.3
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/REV.21.3


geen nietsdoen en afwachten. Het is een actief of ‘gevuld’ en hoopvol wachten. Een 
uitzien naar. Met de belofte en de overtuiging van Jezus’ terugkomst naar deze wereld. 
Vol verwachting. In geloof. 

Anne-Mareike Schol-Wetter ,  
hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

 

3. Een lied voor Sint Nicolaas 
 

Waarschijnlijk zullen ook in onze parochie er wel zijn, die het feest van de H. Nicolaas 
niet op de traditionele dag 5 december, de vooravond van het feest, maar al in het 
komende “weekend” zullen houden. (Overigens de zondag is nog steeds de eerste dag 
van de week, de dag van de opstanding van de Heer, geen einde, maar een nieuw 
begin!)  
Om ook in deze kolommen de heilige bisschop van Myra “niet stilletjes voorbij te laten 
gaan” hieronder het beeld van de H. Nicolaas zoals die te vinden is in onze parochiekerk 
te Krommenie. Behalve Krommenie heeft ook onze parochie in Den Helder de 
goedheiligman - van oudsher o.a. de patroon van schippers en handelaars - als 
kerkpatroon.  
Willem Barnard heeft ter ere van Sint Nicolaas een lied geschreven. Hij maakte deze 
bewerking van een Nicolaashymne uit een Anglicaanse liedboek voor de protestantse 
gemeente die op 5 december 1982 haar intrek nam in de Utrechtse Nicolaïkerk. Het is 
een mooie poëtische overdenking over de plaats van Gods lieve heiligen in kerk en 
geloofsleven en in het bijzonder over plaats die Nicolaas van Myra onder hen vanouds 
inneemt. 
 

  



Een lied over Nicolaas 
 
1.     Namen als sterren in de nacht, 
door heel de kerk steeds hoog geacht, 
geleiden ons, wij denken aan 
wie ons voorgoed zijn voorgegaan. 
 
2.     Zij leven nog, zij leven weer, 
met ons verbonden in de Heer. 
Van al die heil’gen wijd en zijd, 
geldt één vandaag inzonderheid. 
 
3.       Hij komt van ver bij ons vandaan, 
veel armen heeft hij goed gedaan, 
hij deelde wat hij had aan brood 
en was hun aller huisgenoot. 
 
4.      Maar eveneens wordt er verteld, 
dat hij de schippers vergezelt, 
die varen voor een karig loon. 
Zij zien hem als hun schutspatroon. 
 
 
5.        Heilig is hij aan jong en oud, 
geen kind dat niet op hem vertrouwt. 
Geen sterveling die zijn naam niet kent 
Als Sinterklaas staat hij bekend. 
 
6.       Schippers op IJssel en op Rijn 
die dikwijls in gevaren zijn 
stelden hun hoop op zijn gebed. 
Voor hén is menig kerk gezet! 
 
7.        Nu zingen wij voor hem ons lied, 
Of wij nu schippers zijn of niet, 
maar schepelingen van de Heer. 
Aan Hem voor al zijn heil’gen eer! 
 
8.       O bisschop met de witte baard 
en schutspatroon van al wie vaart, 
gij toeverlaat van groot en klein, – 
leer ons Gods bondgenoot te zijn! 
 



9.        Namen als sterren in de nacht 
door heel de kerk steeds hoog geacht, 
geleiden ons; wij denken aan 
wie ons voorgoed zijn voorgegaan. 
 
10.      Zij leven nog, zij leven weer, 
met ons verbonden in de Heer. 
Aan Hem is onze lof gewijd 
voor al die heil’gen wijd en zijd! 
 

 

Willem Barnard (+21-11-2010)  

 
 

4. Diocesane livestreamvieringen  
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.  
 

5. Hoe wij vieren  

In juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
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. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.  

http://www.okkn.nl/


Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt 
echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent 
vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.  
Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie 
onder één of twee gedaanten te ontvangen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

6. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “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 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). 

  
7. Veilige kerk 

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

          8. Agenda vieringen 
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Eucharistievieringen Friesland,  Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum. 
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur. 
3 december, 7 januari 
 
 



9. 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  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
contactpersoon Friesland: 
dhr. Pieter van Hes 
mail: ptvhes@xs4all.nl 
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