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1. Van de pastoor
In een wereld in gisting en onrust - de voortdurende zorgen wereldwijd om de
coronapandemie, de klimaatcrisis en de angstige zorgen om de toekomst van de bevolking
van Afghanistan – mochten wij zondag 15 augustus toch samenkomen en vierden we het
hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria.
misdienaren, ikonen en organisten
Het was een feestelijke viering met een “uitverkochte” kerk: het maximale aantal
kerkgangers dat in deze coronatijd kan worden toegelaten. Voor het eerst in maanden was
er nu ook weer een misdienaar. Helaas was dat niet onze eerste misdienaar Gabriëlle, zij kan
na haar ernstige ongeval van een paar maanden terug nog geen dienst doen. Maar ze was nu
gelukkig wel weer in staat om vanachter de lezenaar één van de schriftlezingen te verzorgen.
Met haar hopen we dat ze binnen niet al te lange tijd weer haar dienst aan het altaar kan
hervatten. Solane – die voor de coronatijd de kneepjes van het misdienen van Gabriëlle had
geleerd - was die gelukkig niet verleerd en samen kwam zij en ik er goed doorheen.
In de kerk was ook Gea de Vries die in het verleden ook als misdienaar in onze kerk heeft
geassisteerd. Haar levensweg heeft haar nu naar het Dharmahuis in Leeuwarden gebracht.

Maar haar band met onze kerk en parochie is gebleven. Naast het beoefenen van zenmeditatie beoefent Gea ook de meditatieve kunst van het ikonenschilderen. Aan het slot van
de eucharistieviering heb ik twee van haar ikonen gewijd. Eén daarvan de ikoon van de
evangelist Mattheüs is een geschenk aan onze parochie, in de volgende parochiebrief hoop
ik hiervan een foto te plaatsen. Gea werkt nu aan een ikoon van onze kerk- en
parochiepatroon, de H. Martinus. De schets daarvan heb ik al mogen zien en ik denk dat het
een heel bijzondere ikoon zal worden. We hopen dat die ergens in de komende maanden
gewijd kan worden.
Zowel zondag als in de vorige viering was één van onze nieuwe organisten aanwezig. Nu er
weer volledig gezongen vieringen zijn wilden zij voordat zij zich aan het begeleiden daarvan
wagen – een oud-katholieke viering is om het zo maar eens te zeggen letterlijk en figuurlijk
een kunststuk – graag eerst een viering begeleid door Albertha meemaken. Gisteren
speelden Albertha op het orgel en Eddy op de blokfluit o.a. ook een aantal bewerkingen van
de 16e eeuwse melodie van de Lofzang van Maria die sinds enkele decennia niet alleen in de
protestantse maar ook in de katholieke liturgie in ons land weerklinkt.
bisschopswijding
De volgende vieringen zijn op de zondagen 29 augustus en 5 september in de kerk in
Groningen. De reguliere viering op 19 september komt te vervallen: de dag ervoor is de
bisschopswijding van mgr. Bernd Wallet in de Lebuïnuskerk in Deventer en op de 19 e is zijn
installatie op de bisschopszetel in de kathedraal van Utrecht. In de persconferentie van
afgelopen vrijdag 13 augustus hebben de ministers bekendgemaakt dat de 1,5 meter afstand
tot minstens 20 september gehandhaafd blijft. Dat betekent ook dat in beide vieringen niet
zoveel mensen aanwezig kunnen zijn als wij hadden gehoopt. Maar beide vieringen kunt u
volgen via de livestream: nadere gegevens kunt u lezen in de parochiebrief van begin
september
parochiedag
De viering van 19 september mag dan vervallen, er is op 12 september echter een extra
viering. Op die dag houdt onze parochie voor het eerst sinds jaren weer een parochiedag.
Een dag van ontmoeting op allerlei terrein en hopelijk een inspirerende start voor het
nieuwe kerkseizoen. Die parochiedag zal worden gehouden in Nieuwe Pekela: de viering in
de rooms-katholieke kerk naast het huis waarin Maarten en ik wonen; koffie, lunch en
ontmoeting in ons huis en onze tuin (en eventueel ook nog in de kerk) en daarna een bezoek
aan één van de meest schilderachtige en onbekende dorpjes van de provincie Groningen:
Smeerling. Voor het hele programma en de organisatorische details kunt u hieronder
terecht.
Op de parochiedag hoop ik ook het jaarprogramma van onze parochie te presenteren.

Uit het kerkbestuur:
benoemingstermijnen en vochtschade
Afgelopen zaterdag was er ook weer een vergadering van het kerkbestuur. Naast mij – die er
ambtshalve deel van uitmaak – zitten daarin drie enthousiaste mensen die hun gaven en tijd
ten dienste van onze parochie beschikbaar stellen. Voor Christa loopt de benoemingstermijn
binnenkort af. Voor Ab is de aanstellingstermijn als adviseur (de facto interim secretaris) al
enige tijd verlopen. U zult begrijpen dat dit één van onze gesprekspunten was. Daarnaast
kwamen o.a. ook huishoudelijke zaken aan de orde. Een belangrijk punt is het onderhoud

van kerk en pastorie. Daar is de laatste tijd weer veel werk voor verzet en is (en wordt nu) de
meeste aardbevingsschade verholpen. Wat kerkgangers zeker zal opvallen, is de schade aan
het stucwerk van de wand achter het altaar. Dat wordt veroorzaakt door lekkend water
afkomstig van het slecht onderhouden pand naast de kerk. Voordat we die schade
herstellen, zal eerst de bron moeten worden aangepakt.
vernieuwde website
Ook aandacht kreeg de website van onze parochie. Een aantal jaren geleden was men van
oordeel dat de website die was opgezet volgens een format van de landelijke kerk niet
voldeed. Vol enthousiasme zijn toen pastoor Victor Scheijde en Eric Noorlander aan het werk
gegaan om een nieuwe site te bouwen. Een probleem was dat deze nieuwe site niet onder
de lijst met parochiewebsites op de landelijke site kon worden aangehangen. De oude niet
meer in gebruik zijnde website moest daarom daar blijven staan. Iemand die via de
landelijke site onze actuele parochiesite wilden bezoeken moesten dan via die oude site
doorklikken. Rechtstreeks de parochiesite bezoeken was natuurlijk mogelijk, maar dat kon
betekenen dat geïnteresseerden behalve op de nieuwe ook op de oude site terecht konden
komen. U begrijpt: geen wenselijke situatie. Enkele jaren geleden werd op het landelijk
niveau van onze kerk besloten de gehele nieuws- en informatievoorziening van de OudKatholieke Kerk te vernieuwen en zoveel mogelijk te centraliseren. Daartoe is o.a. een parttime professionele kracht aangesteld. Eén van de media die op de schop ging, was de
landelijke website en dat betekende tegelijkertijd dat ook de aangehangen parochiële
websites en nieuw format zouden krijgen. Als kerkbestuur hebben we toen besloten dat we
ons daar weer bij wilden aansluiten. Door allerlei organisatorische oorzaken duurde het
nogal lang voordat onze parochie daarbij aan de beurt kwam. Eric Noorlander – die na het
vertrek van pastoor Victor in hoofdzaak alleen voor de zorg van de website had gestaan heeft toen de overgang naar het nieuwe landelijke format ter sprake kwam, laten weten dat
hij zich in dat geval liever terugtrok. Onlangs was het zo ver, dat aan de “bouw” van de
nieuwe website kon worden begonnen. Onder begeleiding van iemand van het landelijke
team hebben Henk Prinsen en Paul Towles zich de kneepjes van het webbeheer eigen
gemaakt. Ook al vragen een aantal “knoppen” nog om aanpassing en aanvulling, toch is het
resultaat nu zo dat de vernieuwde website online kon gaan. Wie nu online op zoek is naar
onze parochie komt op de nieuwe site terecht. Ons adres is: https://groningen.okkn.nl/
Dank aan Eric voor het werk dat hij samen met pastoor Victor en later alleen in de website
heeft gestoken! Henk en Paul veel succes met jullie nieuwe taak.
voedselbank – gaven in natura kunt u weer meenemen
In onze parochie is het een goed gebruik dat bij de opdracht van de gaven ook producten in
natura die parochianen hebben meegenomen naar het altaar worden gebracht. Deze zijn
bestemd voor de voedselbank, die voedselpakketten maakt voor mensen met zeer weinig
geld of voor hen die op of onder het bestaansminimum leven. Sinds de uitbraak van corona
hadden we in onze parochie dit meenemen van voedsel gestaakt en gevraagd ze rechtsreeks
bij een voedselbank af te geven. Nu is de situatie gelukkig zo dat wij u kunnen vragen om uw
producten weer mee naar de kerk te nemen. Bij de ingang staat een tas waarin u ze kunt
deponeren. De deurwacht van dienst zal ze dan nu weer bij het offertorium naar het altaar
brengen.

Graag vestig ik nog uw aandacht op een aankondiging verderop in de parochiebrief van het
symposium “Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid.” op 15 september
2021 in de Bergkerk te Amersfoort. Dit alles rondom de recent verschenen biografie van
Antonius Jan Glazemaker, aartsbisschop van Utrecht van 1982 tot 2000.
De komende vieringen zijn op de zondagen 22 en 29 augustus. Hiervoor moeten we ons nog
wel van te voren aan melden bij onze secretaris Ab Mollema: tel. 0512 341 116, mail
secretaris@groningen.okkn.nl.
Toen ik bezig was naar het zoeken van gebedsteksten, kwam ik ook onderstaand gebed
tegen. Het sprak mij erg aan. Het benoemt wat ik zou willen noemen het geheim van
kerkgemeenschap zijn.

Houd ons bijeen God,
mensen die elkaar niet hebben uitgezocht
maar die elkaar gevonden hebben
omdat wij allen gezocht zijn door U;
geef dat wij elkaar verrijken
door onze armoede te bekennen
en uw grote genade aan te prijzen.
Hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Parochiedag in Nieuwe Pekela zondag 12 september
De zomervakantie in het Noorden eindigt op 22 augustus. Nadat eerdere plannen voor een
parochiedag door corona in de ijskast moesten worden gezet, was het kerkbestuur van
mening dat het indien mogelijk goed zou zijn om te proberen om na de zomervakantie een
parochiedag te houden. De situatie is inmiddels zo dat het organiseren van een dergelijke
dag verantwoord lijkt. Na het nodige agendaoverleg kwam zondag 12 september uit de bus.
Als opmaat naar het nieuwe kerkseizoen 2021-2022 - waarin naar wij verwachten weer meer
parochieactiviteiten mogelijk zullen zijn - willen we dan ook deze parochiedag houden.
Bewust is er voor gekozen om het programma niet te overladen:
samen vieren en elkaar ontmoeten en op die manier met elkaar ons leven delen.
Nieuwe Pekela
Waarom een parochiedag in Nieuwe Pekela? Wel daar wonen twee parochianen: Maarten
en ik. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om in en om ons huis u te ontvangen. Daarnaast
kunnen wij de eucharistieviering pal naast ons huis (de voormalige rooms-katholieke
pastorie) houden in de rooms-katholieke parochiekerk van de H. Bonifatius die ons gastvrij
ter beschikking is gesteld.
Nieuwe Pekela is voor de meesten van u niet moeilijker of soms zelfs gemakkelijker te
bereiken dan Groningen. En anderszins is het mogelijk om met openbaar vervoer en een te
organiseren autodienst er te komen.

St. Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela

De voormalige pastorie
nu woning van pastoor Wietse en Maarten

Programma parochiedag: zondag 12 september
10.30 uur – 11.00 uur aankomst in Nieuwe Pekela
11.00 uur – ca. 12.15 uur feestelijke eucharistieviering in de St. Bonifatiuskerk,
Jan R. Stuutstr., F 9, 9663 SE Nieuwe Pekela

ca. 12.30 uur - “koffiedrinken”, ontmoeting en gesprek in de pastorie en tuin,
Jan R. Stuutstr. F 8, 9663 SE Nieuwe Pekela
ca. 13.15 uur - lunch.
ca. 13.45 uur – vertrek naar Smeerling.
Dit buurtschap ligt niet ver van Nieuwe Pekela, maar niet meer in de Veenkoloniën, maar in
het oude landschap Westerwolde en is beschermd dorpsgezicht. Het bestaat uit acht
authentieke streekboerderijen uit de 18e eeuw, waarvan de buitenkanten de moeite waard
zijn om te bekijken. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan! In één van de boerderijen is
een antiek- en vintagezaak en in een ander een theeschenkerij.
Het vlakbij gelegen Metbroekbos is een restant van de oerbossen van Westerwolde, met
bijzondere planten en dieren en bomen van meer dan 200 jaar oud. Om te bewandelen is
Het Beleefpad in Smeerling, een pad dat je terugbrengt naar de natuur van vroeger. Je komt
langs de meanderende beek de Ruiten-A (met ooievaarsnesten), de kruidenrijke akkers en
de weilanden. Het pad is toegankelijk voor wandelaars, maar ook voor mensen die minder
mobiel zijn, met rolstoel of rollator, voor kinderen, voor mensen met een visuele beperking
of mensen met een gehoorbeperking.

De Ruiten-A bij Smeerling
ca. 15.15 uur - Afsluiting: theeschenkerij Gasterij Natuurlijk Smeerling

De theeschenkerij waar je zowel buiten als
binnen kunt zitten

16.00 uur - vertrek naar huis
Hoe er te komen?
- Met de auto is het zeer gemakkelijk.
- Parkeren kan op het kerkplein en achter de kerk.
- Met de trein vanaf Groningen kunt u met Arriva om 9.23 uur naar station Veendam.
Als u opgeeft dat u daar gebruik van wilt maken, zal het kerkbestuur zorgen voor
autovervoer van Veendam naar Nieuwe Pekela.
- Maar natuurlijk is het ook mogelijk dat als u geen eigen vervoer hebt u met andere
parochianen die met de auto komen een afspraak maakt om samen te reizen.
Wat neemt u mee?
- Naast hopelijk mooi weer: willen wij u vragen voor de lunch zelf uw brood mee te
nemen.
Voor soep, salade, (karne)melk en fruit bij de lunch wordt gezorgd.
- Het is wel goed dat u eventuele diëten en allergieën bij uw opgave meedeelt, dan kan
daar rekening mee worden gehouden.

Aanmelden
I.v.m. de organisatie van (eventueel vervoer), de lunch en het reserveren bij de
theeschenkerij in Smeerling wordt u gevraagd om zich voor deze parochiedag op te geven:
* met hoeveel mensen komt u
* is vervoer van het station Veendam naar Nieuwe Pekela nodig
* heeft u een dieet of een voedselallergie
* gaat u mee naar Smeerling.
Aanmelden (dat dan tevens geldt als ‘corona’ aanmelding voor viering!) kunt u zich bij
secretaris Ab Mollema tel. 0512 341 116, of (bij voorkeur): secretaris@groningen.okkn.nl.
Wietse van der Velde

3. Een portretje op een preekstoel
bij het feest van Maria Ontslapen 15 augustus

De Oud-Katholieke Kerk kent twee feestdagen gewijd aan de Moeder van de Heer. Het ene is
haar geboortefeest op 8 september, je zou kunnen zeggen een vooraankondiging van de
geboorte van haar Zoon. Het andere is haar sterfdag op 15 augustus, je zou kunnen zeggen
haar geboortedag voor de hemel.
Eén van de gebeden van dat feest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria zegt, dat Maria
de weg van alle mensen ging en zoals al wat leeft van deze aarde gescheiden werd om in
Gods Rijk te worden ontvangen. In de preek belichtte ik het leven van Maria en wat dat voor
ons zou kunnen betekenen vooral aan de hand van wat de evangelist van Lucas over haar
vertelt. Deze evangelist “schildert” met bijzondere accenten het leven van Maria. Ik vertelde
dat de legende van Lucas vertelt dat hij van Maria bij haar leven een portret zou hebben
geschilderd en dat die legende op de preekstoel van onze kerk in Den Haag wordt afgebeeld.
Onder het symbool van de evangelist Lucas – de stier – heeft de beeldhouwer Jean Baptist
Xavery in 1729 op speelse manier een portretje van Maria geschilderd en daaronder een
schilderspalet met penselen. De kerkgangers moesten het zondag doen met mijn

beschrijving, maar op zoek naar een heel andere plaatje vond ik toevallig een oude zwart-wit
afbeelding van dit detail van de Haagse preekstoel. Die kopieer ik voor u graag hieronder.
Het portretje van Maria in het vierkant boven het schilderspalet is helaas niet
onderscheiden: u moet me op mijn woord geloven! Rechts op de foto zien we nog een
gedeelte van het paneel met daarop de aanbidding van Jezus door de herders in de
Kerstnacht.

Symbool van de evangelist Lucas op de preekstoel in Den Haag
Onder de stier een schilderspalet met penselen
en een schilderijtje van de H. Maria.
Wietse van der Velde, pastoor

4. Gebeden voor de 13e en 14e zondag na Pinksteren.
Grote en goede God,
wat gij aan goeds hebt toegedacht
aan wie U in liefde zoeken

is voor onze ogen verborgen:
raak dan onze harten aan,
zodat wij u kunnen liefhebben
boven al het andere
en uw beloften hoger stellen
dan onze eigen verlangens.
Amen.
Gij die richting geeft
aan onze gedachten en verlangens
wek op in ons hart
liefde voor wat Gij van ons vraagt
en verlangens naar wat Gij wilt geven,
dan zullen wij ervaren
temidden van al wat onzeker maakt
dat er een onuitputtelijk bron is
waaruit wij vreugde kunnen scheppen.
Amen.
bron: W. R. van der Zee
Zondagswoorden

5. SYMPOSIUM ANTONIUS JAN GLAZEMAKER 15 september
Wat kunnen we leren van aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker? Deze vraag staat
centraal in het symposium “Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid.” Het
symposium vindt plaats op woensdag 15 september 2021 in de Bergkerk te Amersfoort.
Hoe geef je op een goede manier leiding aan een kerk? Een uitdagende vraag. In de biografie
‘God is groter dan ons hart’ laat Lydia Janssen zien hoe Antonius Jan Glazemaker als
aartsbisschop leiding gaf aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de roerige jaren ’80
en ’90.

De veranderingen verliepen hier destijds in een stormachting tempo: de omgang met
gescheiden mensen veranderde, homoseksualiteit raakte geaccepteerd, en vrouwen werden
tot het ambt toegelaten. Opvallend daarbij is dat de veranderingen niet tot polarisatie
leidden, maar zich in betrekkelijke harmonie voltrokken. In dit symposium nemen we mgr.
Glazemakers manier van leidinggeven onder de loep. Welke inspiratie biedt hij de
eenentwintigste-eeuwste kerk?
Met: Mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Eleonora Hof, dr. Martijn Blaauw, Annemarie Foppen, MA
en dr. Karim Schelkens
Toegang: vrij. Aanmelden verplicht via lydia.janssen@okkn.nl.
Inloop: vanaf 15.30.
Voor verder informatie: zie okkn.nl

6. Hoe wij vieren in deze tijden.
Na het ingaan van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen op 26 juni gelden in
onze parochie de volgende regels:
Aanmelden: Omdat er i.v.m. de 1,5 meter afstand nog niet meer dan 30 personen in de viering
aanwezig kunnen zijn is het van het belang dat u zich tot vrijdagavond voor de viering aanmeldt
bij de secretaris Ab Mollema tel. 0512 341 116, mail secretaris@groningen.okkn.nl.
Mochten er zich meer dan dertig personen aanmelden dan zal hij degene(n) boven de dertig die
zich het laatst hebben aangemeld, laten weten dat er voor hen helaas geen plaats is.
-

Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
De 1,5 meter afstand regel geldt.
Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te desinfecteren.

-

-

Op de stoelen liggen de orde van dienst en een gezangboek.
De collecte wordt bij de uitgang gehouden.
Bij de communie komt ieder afzonderlijk naar het altaar, de pastoor staat daarvoor.
De communie vindt (m.u.v. de pastoor) plaats onder één gedaante. U komt via de
aangegeven looproute en met inachtneming van de op de vloer aangegeven 1,5 meter
afstand tot anderen naar voren. De pastoor reikt de hostie op armlengte uit op uw
uitgestrekte hand.

U kunt er ook voor kiezen om geestelijk te communiceren vanaf de eigen zitplaats. Of u
kunt naar voren komen voor een zegen, waarbij er geen aanraking zal plaatsvinden.
Bij de uitgang zal de pastoor geen handen schudden.
Bij het koffiedrinken letten we net als in de horecagelegenheden op de 1,5 meter
afstand.

Wietse van der Velde, pastoor

7. Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd
Gedurende de weken waarin ons land in (gedeeltelijke) lockdown is zal er iedere zondag en
op de belangrijkste feestdagen voor het aartsbisdom Utrecht een livestreamuitzending
vanuit de kathedrale kerk te Utrecht zijn.
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.
Zondag 22 augustus dertiende zondag na Pinksteren
Utrecht: 10.00 uur, voorganger deken Wietse van der Velde
Zondag 2 augustus veertiende zondag na Pinksteren
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar

8. 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”... Maar, helaas, we
hebben geen vieringen, dus ook geen collecte. En toch gaan veel kosten gewoon door, ook
zonder dat de vieringen feitelijk plaatsvinden in de kerk. 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 a.i.:
dhr. Ab Mollema, tel. 0512 341 116

