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KERST in Sint Martinus aan de Weg 

Zaterdag 24 december – Kerstavond 
21.00 uur – Kerstnachtmis 
 
Zondag 25 december – Eerste Kerstdag 
geen Oud-Katholieke, maar een Anglicaanse viering 
10.30 uur -  all age service with carols and Communion 
               
Zondag 1 januari - Nieuwjaarsdag 
11.00 uur - gezongen eucharistieviering 

   



1. Van de pastoor 
Na twee jaren geen Kerstviering in de kerk te hebben gehad, mogen wij op Kerstavond 
weer! De deur van de kerk staat wijd open voor iedereen, voor parochianen en voor 
mensen voor wie de weg deze avond langs de “Sint Martinus aan de weg” voert. Sint 
Martinus aan de weg is een naam die onder mijn voorganger voor onze (parochie)kerk 
gebruikt werd. En het is een zinvolle naam. Dit huis van de gemeente waar wij als 
gelovigen worden samengeroepen, God en elkaar mogen ontmoeten, staat ook altijd 
open voor iedereen die op zoek is. Op zoek naar warmte, troost, geborgenheid, mensen, 
God.  
Ik hoop dat wij morgen samen mogen vieren wat het betekent dat God als een kind 
midden onder ons mensen is komen wonen, zijn tent heeft opgeslagen. In het evangelie 
van de Kerstmorgen (Johannes 1) wordt dat plechtig uitgebazuind: het Woord/Christus 
is vlees, werkelijk mens geworden en heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk: heeft 
onder ons getabernakeld, zijn tent opgeslagen.  
Ondanks de energiecrisis mogen wij in een warme kerk en een warm huis wonen, ook 
al zullen velen de verwarming wel een graadje lager zetten. Maar als wij naar de 
journaalbeelden zien, dan zien we dat dit voor veel mensen op onze wereld niet geldt. 
Daklozen dichtbij onder provisorische afdekkingen, vluchtelingen in tentenkampen.  
In Kerstliedjes kunnen  we soms heel sentimenteel doen. Eén vers van het prachtige lied 
“Komt, verwondert u hier, mensen” (gez. 585) laat ik nooit zingen. Dat is omdat ik bang 
ben dat de kerkgangers in de Nachtmis, het vers niet alleen rijmelarij vinden, maar ook 
nog eens dwaas. En toch is de inhoud, als je er onbevangen naar kijkt en in de 17 eeuwse 
Vlaamse variant van het Nederlands probeert door te dringen, helemaal niet zo gek en 
beschrijft het de situatie van een kind waarvan de ouders noodgedwongen in een stal 
onderdak zoeken. Er was immers voor hen – ook niet voor de hoogzwangere vrouw – 
geen plaats in de herberg.  
Het vers gaat als volgt:  
Christus, die de serafijnen – één van de engelenscharen – tot zijn beschikking heeft,  
“Heeft de beesten als de zijnen,  
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken, 
van dit huisken zonder slot.” 
Ook  later was er voor Hem geen huis, zelf zal Hij zeggen: dat de vossen holen hebben 
en de vogels nesten, maar dat de Zoon des Mensen geen plaats had om zijn hoofd neer 
te leggen. In een wereld waarin Hij Gods mensenliefde in woord en daad liet horen en 
zien, door om te gaan met mensen voor wie geen plaats was - de uitgestotenen en 
zondaars, de armen en mensen in nood - was uiteindelijk voor Hem geen plaats. Die net 
genoemde categorieën van mensen met wie Jezus omging, worden in het eucharistisch 
gebed 6 genoemd. Het euccharitisch gebed is het centrale gebed waarmee wij in de 
viering van de eucharistie God danken voor wat Hij ons in Jezus heeft gegeven en geeft. 
Uiteindelijk was er voor “deze mens om mee te leven een God die onze broeder is” (gez. 
599, 2) geen plaats in onze wereld en werd Hij buiten de stad van mensen om het leven 
gebracht. Dat was -Goddank – niet het einde. God heeft door Jezus uit de dood op te 



wekken, laten zien dat Hij de mens naar Gods bedoeling is, dat Hij ons bij God thuis zal 
brengen. Ook nu is Christus ons nabij. Hij is ons op velerlei manieren nabij: overal 
kunnen wij Hem ontmoeten waar wij Hem toelaten, Hij komt tot ons door zijn Geest en 
soms door mensen. Maar in het bijzonder komt Christus tot ons in de woorden van het 
evangelie en in het sacrament van brood en wijn. Dat evangelie van zijn aanwezigheid 
en dat sacrament van zijn aanwezigheid vieren we in het bijzonder in de kerk. Het is 
waar het kerkgebouw is “zomaar een dak boven wat hoofden”, maar het is tegelijkertijd 
“de plaats waar God ons wil ontmoeten”.  
Ik hoop van harte dat wij – of wij nu kind aan huis of passanten zijn - dat in de Kerstnacht 
mogen ervaren, dat Christus tot ons wil komen en daar in Woord en Sacrament onder 
ons zijn tent wil opslaan, onder ons wil wonen, ons wil ontmoeten. En ook als wij niet in 
die aan God toegewijde ruimte kunnen zijn, maar de Kerstnacht thuis vieren door 
bijvoorbeeld naar een televisiedienst te kijken, kan die ervaring gemaakt worden van 
een God die onder ons wil wonen. En mensen die dat “Kerstwonder” ervaren, die zullen 
ook weten wat het betekent om net als Jezus Gods wil te volbrengen: in woord en daad 
vertellen van leven, licht van Hem, die ons leven heeft willen komen delen. 
 
Een gezegend, werkelijk zalig Kerstfeest gewenst, 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

  
 
 

 
 

               
 



2. Gebed voor de Kerstmorgen 

Dat Gij ons hebt geschapen  
is een wonder God,  
groter nog is het wonder  
dat gij ons wilt herscheppen;  
geef dat wij,  
opnieuw geboren door hem  
wiens geboorte wij nu vieren,  
Jezus uw eigen kind,  
van dag tot dag mogen groeien  
in de verbondenheid met U. 
Amen. 
 
tekst: Wim van der Zee, Zondagswoorden 

     3. Verlag Najaarssynode 19 november 2022 

De vergadering wordt geopend door voorzitter mr. Petra de Bruin. De voorzitter wordt 
direct aan haar jasje getrokken over het schrappen van het agendapunt Nota Herijking 
Bestuur en Organisatie, een punt dat al jaren opgeschoven wordt. Ook komt er kritiek 
op het toevoegen van het agendapunt De Oud-Katholiek: voortaan kan dus iedereen 
die zes medestanders zoekt een onderwerp op de agenda laten toevoegen. Verder 
moet er over wijziging van de agenda in de vergadering beslist worden, 
Reactie van de voorzitter; 

- Er was nog inconsistentie tussen verschillende stukken over het onderwerp 
Bestuur en Organisatie  

- Het Presidium beslist over de agenda. 
 
2. Benoeming notulencommissie 
 
3. Verslag Collegiaal Bestuur: 
 
Het hoge ziekteverzuim van geestelijken waarvan sprake was roept vragen op: 

- Hoe kunnen de parochies bijdragen aan vermindering van het ziekteverzuim? 
- Hoe kan de opleiding ondersteunend zijn in de voorbereiding op het ambt? 
- Wie kan en wil in deze tijd nog aan het functieprofiel voldoen? Wie zou er met 

dit profiel nog priester willen worden? 
Reactie Collegiaal Bestuur: 

- Het Collegiaal Bestuur deelt de zorg over het ziekteverzuim. Daarover en over 
het begeleiden van beginners wordt overlegd. 

- Functiebeschrijving en profielen worden besproken op de vergaderingen van de 
geestelijkheid 

 



Op de vraag of de liederen die we zingen nog wel passen bij deze tijd, antwoordt het 
Collegiaal Bestuur dat er een grote vrijheid bestaat voor de parochies om diverse 
liederen te gebruiken. Wel zijn deze soms gebonden aan copyrightvoorwaarden. 
Sharepoint zou een goed systeem zijn, De lijst op Sharepoint is goedgekeurd door de 
Commissie voor de Liturgie. Maar er moet geen wildgroei ontstaan: de vieringen 
moeten ook in de liederenkeus herkenbaar blijven als oud-katholiek. 
 
4. De Oud-Katholiek 

Mede namens zes andere parochies stelt de synodaal van de parochie Den Haag een 
motie voor om de papieren Oud-Katholiek in stand te houden. 

Argumenten voor het behoud van de papieren Oud-Katholiek: 
- Het blad is belangrijk voor de eigen kring. Het is een parochie-overstijgend 

contact. 
- Het is een visitekaartje naar de buitenwereld. 

Argumenten van het Collegiaal Bestuur; 
- Het kost veel geld 
- De belangstelling loopt terug 
- Het kost steeds meer moeite om redacteuren te vinden en het blad te vullen. 

Vroeger werd een pastoor hiervoor betaald; nu moeten vrijwilligers het doen. 
- Een digitale versie kan het blad vervangen. Voor mensen die niet digitaal 

vaardig zijn kan een digitale versie uitgeprint en gereedgelegd worden. 
Na een vlammend betoog van een lid van het Collegiaal Bestuur, jarenlang redacteur 
van De Oud-Katholiek, besluit de synodaal van Den Haag mede namens de andere 
parochies de motie niet in stemming te brengen. 
 
5.  Financieel verslag en begroting 
 
Toelichting bij de begroting 

- De giften dalen. Ook de inkomsten uit collecten dalen, mede door corona. De 
fondsen trekken het recht, samen met vermogende parochies.  

- In de begroting zijn de honoraria voor geestelijken aangepast aan het niveau 
van PKN-predikanten 

Vraag Synode: Raken de fondsen niet uitgeput? 
Reactie Collegiaal Bestuur 

- We moeten zorgen dat we toekomst hebben, dus investeren, niet potverteren. 
- Duurzame financiering biedt perspectief. 
- Meer aandacht voor exploitatie en beheer van gebouwen nodig. 
- Vergoeding van organisten volgens regeling Utrecht. 
- Voor het lopend jaar vraagt formatie aandacht. Mede dankzij emeriti is de 

pastorale zorg nog op orde. 
- Alticollense werkt met verlies. Als dat zo blijft gaat de stekker eruit. 

Vraag Synode: Hoe krijgen we de vrijwillige bijdragen omhoog? 



Reactie Collegiaal Bestuur: 
- Dat komt nog aan de orde 
- Oproep: zoek een thesaurier generaal.  
- De Commissie Financiën en Materieel is de spil van onze financiële huishouding. 

Oproep aan de parochies voor een goede samenwerking met deze comissie. 
Vraag Synode: Is de € 20.000 voor de Oud-Katholiek eruit gehaald? 
Reactie Collegiaal Bestuur;  

- Nee, dat wordt nog gebruikt voor De Oud-Katholiek, maar anders ingevuld. 
De Synode gaat na stemming akkoord met de begroting. 
 
MIDDAGPAUZE: waarin Eucharistieviering waarin de beide bisschoppen voorgaan. 
 
6. Visienota 2022-2033  
 
Meerdere parochies presenteren een verslag over de vragenlijst die aan de 
parochianen is voorgelegd. Hierin komen diverse zaken aan de orde, waaruit op te 
maken valt dat veel zaken per parochie verschillen. Over het algemeen is het oordeel 
over de visienota positief, maar het plan moet nog nader ingevuld worden, mede op 
grond van de reacties van de parochies. Aanvullingen daarop zijn nog welkom. 
 
7. Verkiezingen 
 
Vacatures: 
Thesaurier-generaal.: nog niet ingevuld 
Voorzitter begrotingscommissie: nog niet ingevuld 
Vicevoorzitter Presidium: gekozen wordt mevrouw Claudia Brink-Lenten  
 
8. Duurzame financiering 
 
Er is geen tijd te verliezen. Er is een commissie van experts nodig. Een integrale 
benadering waarbij CB, Parochies en Alticollense betrokken zijn. We moeten werken 
aan een gezonde, duurzame kerk. 
De motie van de parochie Delft wordt toegelicht door de synodaal van Delft. Het is een 
noodkreet. De kerk staat in brand, de kas is leeg en het bestuur is voor 85% bezig met 
stenen en reparaties. De parochie stelt een stichting voor die zich landelijk met dit 
soort zaken bezig houdt. 
De Synode deelt de zorgen van Delft, maar is tegen de oprichting van een landelijke 
stichting, te duur en te omslachtig.  Het Collegiaal Bestuur geeft aan de nood gehoord 
te hebben en begrijpt dat de oplossing buiten de parochie gezocht moet worden. Er is 
verstandig maatwerk nodig. 
Er worden verschillende opmerkingen over het Plan van Aanpak gemaakt: 

- helder plan 
- creatiever aanpakken 
- beleid geldwerving moet beter. 



- klein houden: vijf punten die nog onderverdeeld zijn is teveel 
- gaat het over geld of over onze verhouding tot geld? 
- extra capaciteit  nodig 
- vertraging in verband met ontbreken thesaurier 

maar: het kan ook zonder thesaurier 

 
9. Verslag van de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken te Karlsruhe  
door de gedelegeerde van de Oud-Katholieke Kerk Rianne van de Beek 
 
10. 100 jaar Synode 
Interview met oud-voorzitters van de Synode, onder wie mr. Bert Maan, die een boek 
geschreven heeft over de geschiedenis van de Synode. 
 
12. Afronding met gebed 
Het was een vruchtbare synode met aandacht voor elkaars standpunten en werd er 
met alle besproken punten zinnig meegedacht. Rond het middaguur hebben we met 
elkaar de eucharistie gevierd. 

We sloten af met een korte receptie met hapjes en drankjes vanwege het 100-jarige 
bestaan van de synode en ik keerde moe maar tevreden huiswaarts. 

Gabriëlle Hooimeijer, afgevaardigde naar de Synode  

 
 

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.  
Kerstnachtmis – 22.00 uur 
Kerstmorgen – 10.00 uur 
Oudjaarsavond – 19.00 uur 
Nieuwjaar – 10.30 uur 
 

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.  

http://www.okkn.nl/


 
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.  
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 
 

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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