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1. Van de pastoor 
Onze eerstvolgende eucharistieviering is a.s. zaterdag 4 maart om 19.00 uur in de St. 
Ceciliakerk in Lekkum. Wij vieren dan de tweede zondag van de Veertigdagentijd.  
Centraal staat in de lezingen het evangelieverhaal van de verheerlijking van de Heer op 
de berg. Op de berg – waar Christus in gebed is - verschijnen aan Hem Mozes en Elia, de 
vertegenwoordigers van Wet en Profeten. Daar op de berg wordt aan Petrus, Jacobus 
en Johannes de heerlijkheid van Christus geopenbaard. Voordat Hij te Jeruzalem zijn 
Paasweg, zijn uittocht zou volbrengen, waar Hij moest lijden en sterven om in 
heerlijkheid te verrijzen, wordt Christus aan zijn drie meest intieme leerlingen 
geopenbaard als de geliefde Zoon, in wie God zijn welbehagen heeft.  



 

2 

 

Als christenen zijn ook wij op weg naar Pasen. Hieronder treft u Op weg naar Pasen, een 
overweging van mijn hand over de betekenis van die tijd van genade, zoals de prefatie 
van de Veertigdagentijd haar noemt. 

 

 
 

Deze ikoon van de Transfiguratie, de verheerlijking op de berg,  
is afkomstig van de website van de Oekraïense Orthodoxe Kerk in de Verenigde Staten. 
 

Vastengroet 

Ieder jaar brengen de bisschoppen een groet aan het begin van de Veertigdagentijd. Dit 
jaar 2023 wordt er in onze kerk en onze samenleving stilgestaan bij enkele 
gedenkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. Dat gedenken nodigt ons ook uit om 
naar de toekomst te kijken. Ook enkele kerkelijke processen dagen ons dit jaar uit tot 
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extra bezinning. Als handreiking tot gesprek hierover nemen de bisschoppen in hun brief 
enkele vragen op. Ze hopen dat gelovigen elkaar rond deze vragen willen ontmoeten 
voor gesprek. Dat kan in de parochie of statie, in een gesprekgroep door de week of bij 
de koffie na de mis, met vrienden of met huisgenoten. Natuurlijk kan je de vragen ook 
persoonlijk overwegen. De bisschoppen hopen dat hun brief een bijdrage kan leveren 
aan onze geloofsgroei op weg naar het Pasen van de Heer. 

Vastenactie 
Voor de vastenactie ten behoeve van weeskinderen in Oost Congo verwijs ik u graag 
naar een uitgebreid artikel hieronder. In onze vieringen van 4 maart en 1 april zal de 
tweede collecte voor de vastenactie zijn. 
 
Actie kerkbalans  
Wat ik u ook nog weer eens graag doorgeef is de brief over de actie Kerkbalans 2023. 
Voor de voortgang van oud-katholieke liturgie en pastoraat in Friesland kunnen we niet 
zonder uw financiële steun! 
 
Raad van Kerken in Fryslân - Warme woonkamer gaat de provincie in! 
Ook nu wij geen statie Friesland, maar kerngroep Friesland zijn maken wij nog deel uit 
van de Raad van Kerken in Fryslân. De raadsvergadering was van mening dat het geluid 
van onze kleine gemeenschap van belang is in het concert van geluiden in de Friese 
kerkelijke wereld en sprak de wens uit dat wij ook in deze nieuwe situatie lid zouden 
blijven. Dat betekent dat ik een paar keer per jaar de vergadering van de raad probeer 
bij te wonen. Ik heb gezegd, dat als de agenda niets iets inhoudelijks heeft, dat ik dan 
per mail zal reageren. De andere keren probeer ik dan rondom de vergadering – die 
altijd overdag worden gehouden - huisbezoeken in Friesland te plannen. 
In Geloven op maandag, de nieuwsbrief van Solidair Friesland (Katholiek Steunpunt 
Maatschappelijk Activeringswerk) dat ik via de raad ontving, trof ik een bijzonder 
initiatief aan over het opzetten van warme huiskamers in Leeuwarden voor mensen die 
door de energiecrisis zijn getroffen. Naast warmte geeft dit initiatief ook mogelijkheden 
tot contact. Er wordt naar gestreefd in 1923 dit initiatief tot veertien plaatsen in 
Friesland uit te breiden. Ter kennisname kunt u dit artikel hieronder lezen. 
 
Werkbezoek aartsbisschop aan parochie 
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart brengt de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Bernd 
Wallet, een werkbezoek aan onze parochie. Zaterdags heeft hij een gesprek met het 
kerkbestuur over de stand van zaken in parochie en kerngroep en over gedachten met 
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Voor de kerngroep Friesland zal Pieter van 
Hes bij dit gesprek aanwezig zijn. Zondags gaat de bisschop om 11.00 uur voor in de 
eucharistieviering in de parochiekerk in Groningen. Na de viering is er een 
gemeentevergadering waarin bisschop en parochianen met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. Ook de leden van de kerngroep Friesland zijn uitgenodigd om op 19 maart met de 
bisschop te vieren en in gesprek te gaan. 
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Alle goeds gewenst en een hartelijke groet, 

Wietse van der Velde, pastoor 

 

2. Op weg naar Pasen. 

Vanaf Aswoensdag zijn wij in de Kerk “officieel” op weg naar Pasen. Pasen kun je, net 
als ieder ander feest, niet zonder goede voorbereiding vieren. Aan Pasen gaat een tijd 
van bezinning vooraf, bezinning op de weg, ook op de lijdensweg van de Heer en 
bezinning op ons gedrag, op onze houding. Opnieuw gaan wij Pasen vieren. Ook al is 
het niet de eerste keer, toch zal het ook deze keer weer nieuw zijn. In de 
voorbereidingstijd voor Pasen wordt ons weer duidelijk, dat ons leven een leven is 
naar Pasen toe en van Pasen uit. 
Naar Pasen toe… 
De weg naar Pasen, de enige weg naar Pasen, loopt langs het kruis. Pasen is niet 
zomaar te bereiken, los verkrijgbaar. Het is de gekruisigde Heer, die is opgestaan. Aan 
Pasen gaat Goede Vrijdag, gaan lijden en dood vooraf, 
Dat betekent voor ons gelovige denken over deze dingen, dat dit denken niet 
ontspringt aan een overwinningsroes. En ook niet dat wat aan Pasen voorafging er niet 
meer toedoet. Ons denken en geloven zal altijd vanuit het kruis moeten beginnen. 
Geloven is niet simpel in het daglicht verkeren, maar weet hebben van de nacht die 
aan de dag voorafgaat. 
Dat betekent dus ook dat de overwinning op lijden en dood niet vanzelf spreekt. De 
genade, het nieuwe en het eeuwige leven die God ook ons schenkt, is bevochten aan 
het kruis. Daar heeft zich dat geheim voltrokken – wat wij alleen maar aarzelend 
kunnen overdenken en stamelend onder woorden kunnen brengen – dat God ons via 
het donker en de dood van het kruis, het leven en het licht van Pasen wil schenken.  
Wie in Christus gelooft is gehoorzaam aan de geboden. Bekeert zich steeds opnieuw 
van zijn heilloze wegen en komt tot inkeer. De liturgie van de Veertigdagentijd is daar 
vol van. Daarom is het in de veertig dagen naar Pasen toe goed om na te gaan, hoe wij 
eigenlijk leven, wat voor ons werkelijk telt in ons leven. Dat kan op verschillende 
manieren gebeuren: door een kritische blik op het eigen leven, door vasten, misschien 
zelfs wel door het sacrament van de verzoening. 
Als wij Pasen in ons leven willen ervaren, met onze werkelijkheid willen verbinden, dan 
moeten wij ons bewust zijn dat Pasen verbonden is met kruis en graf. Want wat wij 
ook aan goeds in ons leven mogen ervaren en hoe dankbaar wij daarvoor ook mogen 
zijn, toch weten wij dat ellende en dood in deze, in onze wereld zijn. In ons persoonlijk 
leven, maar ook op wereldschaal. Wij weten van moeilijke en pijnlijke situaties door 
ziekte en menselijk onvermogen. De televisie heeft ons in de afgelopen weken 
geconfronteerd met de aardbeving op Turkije en Syrië niet alleen met een haast 
onvoorstelbare verwoesting, maar vooral met onpeilbaar leed, met de dood.  
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Pasen kan alleen met ons leven worden verbonden als wij ons realiseren, dat aan de 
opstanding van Christus zijn lijden en sterven vooraf is gegaan, er onlosmakelijk mee is 
verbonden. 
Daarom leven wij altijd naar Pasen toe. Er naar toe omdat wij het leven van Christus 
overwegen, die in gehoorzaamheid aan God alles heeft volbracht wat menselijk is, ons 
leven, onze dood. Wij leven naar Pasen toe, omdat wij ook zelf ernst willen maken met 
onze geloofsgehoorzaamheid en omdat er zoveel lijden en dood is in onze wereld. 
 

   
Van Pasen uit… 
Vanaf haar begin is de Kerk van Christus op de vroege zondagmorgen bijeen gekomen, 
om de opstanding van Christus te vieren. Elke week viert de Kerk dat de Heer is 
opgestaan en dat Hij leeft. Wij hebben - om het zo te zeggen - Pasen al in de rug. Wij 
vieren elke zondag Pasen als een tegengif tegen onze moedeloosheid en wanhoop, 
tegen alle lijden en de overweldigende dood in. Zondag is een belijdenis van een 
andere werkelijkheid, van een nieuwe schepping, van een weg terug naar God. Je zou 
kunnen zeggen door op zondagochtend naar de kerk te gaan, toont een mens zich 
tegendraads en onaangepast, is hij getuige en zinnebeeld van iets dan niet kan. Let wel 
van iets wat fysiek niet kan. Want wie staat er nu op uit de dood? Let wel iets wat 
logisch niet kan. Want wie kan er van opstanding spreken te midden van zoveel dood 
en lijden? 
Pasen is niet als een volgend bedrijf dat vanzelfsprekend zou volgen in het grote 
drama, het toneelstuk dat eerst ellende, lijden en dood heeft laten zien. Nee, Pasen is 
het onvoorspelbare, het niet inpasbare, het onwaarschijnlijke en onverwachte. Het is 
een ingreep van de Heer God zelf. Want de dood kan Hem – het Leven – niet houden. 
Naar Pasen toe en van Pasen uit 
Tussen die twee bewegingen in speelt zich ons menselijke, ons geloofsleven af. Wij 
kunnen ons niet onttrekken aan onze menselijke ervaringen van ellende, lijden en 
dood . Dat is onze situatie. En tegelijk weten wij van die andere werkelijkheid, die hier 
haaks op staat en er niet zomaar mee is te verbinden, maar die er wel mee verbonden 
moet worden. Het leven is sterker dan dood, Goede Vrijdag gaat over in Pasen. 
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Vanuit de wekelijkse Paasviering wens ik u een gezegende weg naar Pasen toe. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

Gebed op weg naar Pasen 
 

O God, kom ons te hulp  
in de mist van ons bestaan,  
niet om te ontsluieren  
alle geheimen van hemel en aarde,  
alle vragen te beantwoorden,  
alle raadsels op te lossen,  
maar om onze ogen te openen  
voor de baan van licht  
die uw Zoon is gegaan  
door het duister heen  
en om ons de moed te geven  
hem te volgen op zijn woord. 
 

Uit: Wim van der Zee, Zondagswoorden. 

3. GROET VAN DE BISSCHOPPEN aan het begin van de Veertigdagentijd 

 

 
 

https://oudkatholiek.nl/files/2023/02/cross-g9ad2927f3_1920.jpg
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Zusters en broeders, 

Als we op Aswoensdag aan de Veertigdagentijd beginnen, horen we opmerkelijke 
woorden: “Zie, nú is het de tijd van het welbehagen! Nú is het de dag der zaligheid!” (2 
Korintiërs 6,2). In een modernere vertaling: “Nu is het de gunstige tijd! Vandaag is het 
de dag van het heil”. 

Wanhoop in de wereld 
Je moet maar durven, zulke woorden spreken in een tijd waarin de wereld op zijn 
grondvesten schudt. Letterlijk, met de tienduizenden doden die de aardbeving in Turkije 
en Syrië heeft veroorzaakt, de miljoenen die in een moment tijd alles verloren hebben. 
Figuurlijk, waar crisis op crisis veel mensen moedeloos en machteloos maakt, zonder 
hoop op verbetering of vertrouwen in de politiek. Je moet maar durven, zulke woorden 
spreken in een werelddeel waar oorlog uitgebannen leek, maar precies een jaar geleden 
Rusland de aanval begon op het orthodoxe broedervolk Oekraïne. En ja, je moet maar 
durven, en net doen als we de zwarte bladzijden uit onze eigen geschiedenis – van 
langer geleden of uit recentere tijd – hebben omgeslagen en met een schone lei zijn 
begonnen. 

De betekenis van geloof 
Het lijkt in onze tijd niet populair om publiekelijk de vraag te stellen wat God met dit 
alles te maken heeft. Dat is niet omdat oude zekerheden van vroeger die uit een 
catechismus werden geleerd niet meer zouden voldoen. Het lijkt er meer op dat God uit 
het hele denken van een moderne mens is verdwenen en de vraag dus onzinnig is 
geworden. De gemakkelijkste weg zou zijn ons daarbij ook in de kerk neer te leggen en 
rond ons geloof geen waarheidsvragen meer te stellen. De moeilijkere weg is de 
uitdaging aan te gaan om de woorden van Paulus als oproep te horen. Stel dat hij iets 
zinnigs met ons deelt, wat is dan voor ons het heil dat ons ‘vandaag’ wordt aangeboden? 
Wat ligt ‘nu’ zo gunstig voor het grijpen? We gaan er vanuit dat we als gelovige mensen 
grotendeels dezelfde verlangens hebben als mensen van alle tijden en geloofs- en 
levensovertuigingen. Ook wie met de christelijke boodschap niet vertrouwd is, verlangt 
naar heil of heelheid, naar vrede en gunstige tijden. 

In de wereld, maar niet van de wereld 
De uitspraken van Paulus zijn ook in zijn eigen verband opmerkelijk. Als hij ‘nu’ en 
‘vandaag’ van een gunstige tijd spreekt, deelt hij meteen ook een opsomming van wat 
hij omwille van de verkondiging van het Evangelie allemaal heeft moeten doorstaan. Als 
je zijn flinke lijst aan ontberingen, nood en ellende hoort zou je kunnen denken: ‘Ja ja, 
Paulus, wat heb je het zwaar gehad!’ Net als die serie ontberingen ons een beetje begint 
te irriteren, noemt Paulus enkele positieve deugden, waarmee je het in de nood 
blijkbaar uithoudt: geduld, goedheid, ongeveinsde liefde. En hij eindigt met een serie 
krachtige tegenstellingen of paradoxen die de houding van een christen te midden van 
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alle ontberingen kenmerken: ‘als stervend, en zie: wij leven’, en ‘als niets hebbend en 
toch alles bezittend’. De paradox is de basishouding van een christen, die in deze wereld 
leeft, maar niet van deze wereld is. 

Zulke woorden kan je alleen beamen als je zelf zulke ontberingen hebt meegemaakt. 
Vanuit onze relatief veilige positie in West-Europa kunnen wij ze niet voorhouden aan 
slachtoffers van natuurrampen, oorlogen of vervolgingen. Als wij de woorden van 
Paulus willen horen, moeten we ze horen vanuit wat we zelf hebben ervaren aan 
verlossing, aan bevrijding uit wat ons benauwde. Dit jaar 2023 hebben we daar als oud-
katholieken bijzondere aanleiding toe. We noemen er drie en laten die telkens vergezeld 
gaan van vragen waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

300 jaar onafhankelijk katholiek 
1. We gedenken dit jaar de 300ste verjaardag van de verkiezing van Cornelis Steenoven 
tot aartsbisschop van Utrecht. Met zijn verkiezing en wijding kozen katholieken in de 
Republiek voor een eigen weg, waarvan men wist dat die door het centrale kerkgezag 
in Rome niet zou worden goedgekeurd. Men koos daarmee voor de eigen 
verantwoordelijkheid om de katholieke traditie voort te zetten. In die traditie heeft elke 
lokale kerk een bisschop. En als die er niet is, zoals dat in 1723 al zo’n vijftien jaar het 
geval was, dan moet men als kerk ervoor zorgen dat die er komt. We vieren als oud-
katholieken dit jaar niet de bevestiging van het conflict met Rome of het begin van de 
Oud-Katholieke Kerk. We vieren het overwinnen van onmacht en impasse door te doen 
wat gedaan moet worden. Deze opdracht wacht ons ook vandaag in een sterk 
veranderende samenleving. Als het hart van de zaak helder is, kunnen we samen deze 
uitdaging aan. 

Om bij stil te staan: 

• Wat behoort tot de kern van je christen-zijn, waar kun je niet zonder? 
• Waardoor of door wie laat je je raken? 
• Hoe neem je je verantwoordelijkheid en waar liggen je grenzen? 

Het synodale proces 
2. We verheugen ons over het synodale proces dat onze rooms-katholieke zusters en 
broeders zijn begonnen. Wij hebben als oud-katholieken een lange ervaring met 
synodaliteit, dat wil zeggen: een gezamenlijk gedragen en vormgegeven 
verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het kerkelijke leven. We hopen dat de 
oproep van paus Franciscus ertoe leidt dat verouderde machtsstructuren met de nodige 
creativiteit worden doorbroken. Het synodale proces voedt ook de hoop dat er nieuwe 
stappen in de oecumene kunnen worden gezet. Waar de kerken zich in een samen 
optrekken van oudere en jongere gelovigen in al hun diversiteit op de toekomst richten, 
hopen wij dat de oecumenische afstand tussen kerken wordt verkleind. We staan in 
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onze kerk voor de uitdaging om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te verdiepen, 
om met elkaar de uitdagingen in een veranderende wereld aan te kunnen. 

Om bij stil te staan: 

• Hoe voed je je geloof en houd je je enthousiasme op peil? 
• Hoe ervaar je samenwerking binnen onze kerk, waar liggen kansen? 
• Hoe kunnen we de lasten van het kerkelijke werk zo goed mogelijk verdelen? 

Verbreek de ketenen 
3. We gedenken in Nederland dit jaar dat de slavernij 150 jaar geleden officieel werd 
afgeschaft. De minister-president bood voor dat besmette verleden zijn excuses aan. 
Op 30 juni vieren de kerken samen ‘de verbreking van de ketenen’. Ook bij deze 
herdenking gaat het niet alleen om iets uit het verleden. Jazeker, de gevolgen van de 
slavernij van toen worden ook vandaag de dag door nazaten van de tot slaaf gemaakten 
nog altijd ondervonden. Maar het onderliggende idee, dat sommige mensen door 
bepaalde kenmerken minder waard zouden zijn dan andere mensen en daarom ook 
minderwaardig behandeld zouden kunnen worden, dat idee is nog altijd springlevend 
en uit zich in racisme, vreemdelingenhaat, homohaat. In combinatie met een 
geglobaliseerde economie die nooit het persoonlijke gezicht van een mens ziet, maar 
alles wat leeft degradeert tot gebruiksvoorwerp in een winstgevend productieproces, 
leidt de ongelijkwaardigheid van mensen tot moderne vormen van slavernij – 
bijvoorbeeld in landen waar onze kleding goedkoop wordt gemaakt of toeristen uit oost 
of west aan hun goedkope gerief komen. Hier tegenover staan bewegingen binnen en 
buiten de kerken die meer eenvoud en duurzaamheid voorstaan en respect voor alle 
mensen en alles wat God geschapen heeft. Om niet uit te komen bij iets dat kleiner is 
dan het koninkrijk van God, zijn we luisterend en actief onderweg met allen die 
verlangen naar recht en vrede en heelheid van de schepping. 

Om bij stil te staan: 

• Met welke keuzes in ons eigen leven kunnen wij bijdragen aan een wereldwijde 
rechtvaardige samenleving? 

• Hoe kan jouw parochie meer dienend in de wereld staan? 
• Wat is jouw gebed voor je stad of dorp? 

Het gesprek aangaan 
Met de vragen die wij hierboven formuleerden nodigen wij u uit voor onderling gesprek. 
Evenzeer kunnen het vragen zijn die in de Vastentijd aanleiding vormen tot persoonlijk 
zelfonderzoek. Hoe dan ook, het gesprek of zelfonderzoek zijn nooit bedoeld om onszelf 
daarmee vast te pinnen op onze schuld, maar om te groeien in het vertrouwen op Gods 
genade. Zo horen wij ook de woorden van de apostel Paulus. Als hij dat heilzame ‘nú’ zo 
benadrukt, dan is dat een uitdrukking van zijn onverwoestbare hoop op Gods toekomst. 
Die toekomst is er niet omdat Paulus zelf zo fantastisch alle bezoekingen doorstaat, 
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maar omdat hij ervan overtuigd is dat God ons door alles heen trouw blijft tot in 
eeuwigheid. 

God blijft trouw 
God blijft ons trouw. Dat schenkt ons ontspanning en geeft ons ook richting. Onze 
verlossing bestaat erin, dat Gods goedheid ons hele leven en dat van de hele wereld 
omvat, vanaf het grote loflied op de schepping in Genesis tot en met het nieuwe 
Jerusalem in de Openbaring van Johannes. Daartussenin is het aan ons om de lofzang 
gaande te houden. Dat doen we als we samenkomen voor het vieren van de liturgie op 
de eerste dag van de week. Dat doen we als we God en onze naaste dienen in de liturgie 
van elke dag, het opkomen voor ontrechten en het zoeken naar wegen om niet opnieuw 
in onrecht te vervallen. Dat doen we als we rouwen met de treurenden en helpen waar 
we kunnen bij het bouwen van een nieuw bestaan. 

In de Vastentijd volgen wij Christus op zijn weg naar Jeruzalem. Daar zal hij de dood, en 
alle menselijke kwaad en onmacht dat daartoe leidde, overwinnen in de glorierijke dag 
van zijn opstanding. Gods trouw komt alle menselijke zwakheid te boven. Hij nodigt ons 
uit om elke dag opnieuw dat ‘nú’ te beamen. 

We wensen u van harte een heilzame Veertigdagentijd toe. 

Utrecht/Haarlem 

Aswoensdag 22 februari 2023 

+ Barend Theodoor, aartsbisschop van Utrecht 

+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem 

 
4. Vastenactie 2023 – weeskinderen in Oost Congo 

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van 
de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die 
zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft 
het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo. 

In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in 
kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor 
gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden 
aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting 
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geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft 
verdreven. 

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en 
(wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet 
meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft 
van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan 
ernstige en levensbedreigende ondervoeding. 

 

Claudaline Muhindo en haar man Desiré, Mukanirwa, bisschop van Goma in Congo, 
die in 2020 overleed aan de gevolgen van Covid-19. 
 
De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een 
priester die later Anglicaanse bisschop werd (foto van dit echtpaar hier boven), 
ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te 
geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te 
ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren 
verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te 
leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem 
van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er 
is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen. 
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Claudaline met kinderen van haar weeshuis 

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het 
Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen 
gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met 
basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en 
psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen 
kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten. 

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan 
renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor 
bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar 
ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van 
voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Claudaline leidt het 
project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij 
ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten. 

Uw bijdrage aan de Vastenactie kunt u overmaken op het rekeningnummer van 
de parochie onder vermelding: Vastenactie 2023. 
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5. Warme woonkamer gaat de provincie in 

 

Afgelopen winter heeft Solidair Friesland – in samenwerking met enkele andere partijen 

– in Leeuwarden warme woonkamers opgezet. De directe aanleiding was het feit dat 

steeds meer mensen moeite hebben met de torenhoge energierekening. Door een plek 

te bieden waar het warm is en waar de koffie gratis is, kunnen mensen thuis kosten 

besparen. 

Hoewel er zeker mensen zijn die om die reden een warme woonkamer bezoeken, 

merken we dat de bezoekers vooral komen voor een praatje en gezelligheid. De warme 

woonkamer is dus in de eerste plaats een plek van ontmoeting en verbinding. Mensen 

kunnen er zichzelf zijn en er heerst een ongedwongen en warme sfeer. Overal is gratis 

wifi, men kan desgewenst de laptop meenemen voor werk of studie. 
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Op zoek naar geschikte locaties 

Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns zijn we nu 

bezig om door de hele provincie Fryslân warme woonkamers op te zetten. We doen 

dat in plaatsen en op locaties waarvan we denken dat er behoefte aan zou kunnen 

zijn. Om hier inzicht in te krijgen, hebben we contact gezocht met gemeenten en 

welzijnsorganisaties. Zij immers kennen de lokale situatie. Vervolgens kijken we wat 

een geschikte locatie is en welke partijen het beste benaderd kunnen worden om mee 

samen te werken. 

De warme woonkamer is er voor de lokale gemeenschap en heeft alleen kans van slagen 

als die breed wordt gedragen. De rol van Solidair Friesland is vooral ondersteunend en 

faciliterend, ook financieel. Zo kunnen we de PR verzorgen en helpen bij de werving en 

scholing van vrijwilligers. Als het nodig is, dragen we bij aan de kosten van huur en 

energie. 

Gezamenlijke maaltijd 

De eerste warme woonkamer in de provincie waar wij als Solidair Friesland bij zijn 

betrokken, is die in het Groene Hart Ternaard. Op 2 februari was de aftrap en wekelijks 

komen er nu gemiddeld tien mensen op af. Steeds is er een gezamenlijke maaltijd 

waarvoor mensen zich vooraf kunnen aanmelden. 

Ons doel is om voor eind 2023 verdeeld over de provincie op veertien plaatsen een 

warme woonkamer te hebben. Hierbij gaat het om zes nieuwe initiatieven en acht 

bestaande locaties die we helpen uit te breiden en te versterken. Een mooie uitdaging 

die we graag aangaan! 

 

6. Actie Kerkbalans 2023 is van start!   
 
Vandaag 14 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Op 
verschillende plekken is die letterlijk ingeluid door kerkklokken. Door het hele land 
vragen plaatselijke parochies en gemeenten – ook de oud-katholieke - hun leden om 
een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat of 
beter in de mailbox.  
 
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar 
zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie weer op volle kracht 



 

15 

 

vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en 
verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig 
hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud 
te geven. 
 
Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in 
uw eigen omgeving.  
 
 

 
 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom 
mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
 
Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  
 
Het kerkbestuur 
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7. 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 

       
8. Hoe wij vieren  

Per 1 juni zijn de coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende. 
1. De 1,5 meter afstand was al vervallen. Maar door het flexibele karakter van de 
zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen die dat wenst mogelijk om anderhalve 
meter afstand te bewaren. 
 

 
 

2. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
3.  De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.  
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 
  

9. De ‘thuiscollecte’                                                                                                                                  
U kent allemaal wel het zinnetje uit de afkondigingen en het liturgiebriefje waarin de 
zgn. ‘thuiscollecte’ “bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen” wordt 
aangekondigd. Ook als u (nog) niet in de gelegenheid bent om de viering mee te maken, 
gaan allerlei kosten – zoals de afdrachten aan de landelijke kerk voor o.a. de honoraria 
van de geestelijken, de huur van de kerk, aanschaffen van een Paaskaars, reiskosten – 
gewoon door. Om daarin toch bij te dragen kunt een bedrag overmaken op de 
bankrekening van de parochie.  
 

http://www.okkn.nl/
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bankrekening parochie:  
NL12INGB0003941884  
t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen. 
onder vermelding van ‘thuiscollecte Friesland’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is.  
Bijkomend voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de 
belastingen). 
WvdV 

 
10. AGENDA vieringen  

Eucharistievieringen Lekkum,  Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum 
Zaterdag 4 maart, 19.00 uur – tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Zaterdag 1 april, 19.00 uur – Palmzondag 
 
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. 
  

11.  Contact 

Oud-Katholieke Kerngroep van de H. Theresia van Avila,  
Friesland en de Noordoostpolder 
binnen de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus  
pastoor/deservitor 
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. 0597 221080/06 481 99 493 
mail: wvdv@okkn.nl 
 
contactpersoon Friesland:  
dhr. Pieter van Hes 
tel. 06 53269188 
 
financieel adminstrateur: 
mevr. Christa Prinsen, 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
 
bankrekening parochie:  
NL12INGB0003941884  
t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen. 
 
  

mailto:penningmeester@groningen.okkn.nl
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Ikoon van Ste Caecilia in de  Kerk van Lekkum waar onze kerngroep zijn vieringen houdt. 


