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Geen diensten in de GoedeWeek en
met Pasen

Vanmorgen schreef ik “Of wij dit jaar
samen de Paaswake kunnen vieren is op
het moment dat ik dit schri jf, nog
onzeker. Ik hoop van ganser harte dat het
kan. De Paaswake is immers het hart, de
spi l van het kerkel i jk jaar. Voor mij het
jaarl i jkse hoogtepunt.”
Maar terwij l ik met het onderstaande
bezig was, kwam er een mail van het
Bisschoppel i jk Bureau dat er in ieder
geval tot en met Paaszondag in de
parochiekerken gelet op de
coronabeperkingen van dit moment geen
vieringen met gemeenteleden gehouden
zul len worden. Het is niet anders, moet ik
berustend vaststel len.

Hoe wij toch momenten van de Goede
Week en Pasen – anders dan de l ive-
streamuitzendingen vanuit de kathedraal
– op één of ander manier toch met u
kunnen delen zal in de komende dagen
onderwerp van nadenken en overleg zi jn.

De Paaswake: doop en
doopgedachtenis

Ook dit jaar zal er dus geen Paaswake
met de zegening van het vuur, de intocht
van het l icht, de lof van de Paaskaars, de
dienst van de lezingen, de zegening van
het doopwater en de hernieuwing van de
doopbeloften gevolgd door de viering van
de eucharistie van Pasen zi jn. De
Paaswake is volgens de H. Augustinus “de
moeder van al le nachtwaken, gedurende
welke de gehele (christel i jke) wereld de
wacht houdt.” In de Paaswake, balt zich in
woord en gebaar, in hei l ige tekenen het
christel i jk geloof samen.
Het is zowel de opstanding uit de dood
van Christus als de opstanding van de
mensen die wij vieren. In de Paaswake

wordt gevierd dat wij in de doop met
Christus gestorven en opgestaan zi jn. Het
is dan ook begri jpel i jk dat de Paaswake
daarom het doopmoment bij uitstek is.
De hele l iturgie van die nacht is daarvan
als het ware doordrenkt, de teksten
wijzen op de doop en haar betekenis.

Wij mensen mogen dus in het sterven en
verri jzen van Christus delen door de
doop. Op symbol ische wijze: door als het
ware kopje onder te gaan in het
doopwater sterven wij met Christus en
door weer uit het doopwater te verri jzen
delen wij in zi jn leven. Ook als er in de
Paaswake niet gedoopt wordt, wordt het
doopwater gewijd, herdenken wij onze
eigen doop en hernieuwen wij onze
doopbeloften.

Jaren geleden vond ik een tekst van ds.
Sonny Hof, die van 1 985 tot 1 997
hoogleraar ethiek en homiletiek namens
de Evangel isch-Lutherse Kerk aan de
Universiteit van Amsterdam was, die mij
zeer aansprak. In die tekst beschri jft hi j
op poëtische en beeldende wijze de
ervaring van het gedoopt en gevormd
worden en voor het eerst deelnemen aan
de eucharistie van een christen uit laten
we zeggen de vierde of vi jfde eeuw. Die
tekst wil ik u graag doorgeven om in de
heil ige Paasnacht, de nacht waarin het
l icht het van het donker, het leven van de
dood wint, te lezen en te overwegen.

Voor een goed begrip van het
onderstaande is het goed om te weten
dat in de kerk van de eerste eeuwen de
doop heel dramatisch beleefd werd
doordat de – meestal volwassen -
dopel ing werkel i jk in het doopwater
geheel kopje onder ging en daaruit
verrees of staande in het doopwater
werd overgoten.



In Noord-Afrika – de leefomgeving van
Augustinus - zi jn bi j opgravingen
doopbassins uit de vijfde eeuw
teruggevonden. In de ruïnes van de
Johannesbasi l iek in Efeze is nog steeds in
het doophuis het doopbassin te zien en
dat geeft een goede indruk hoe er in de
eerst eeuwen gedoopt werd.

De dopel ing daalde vanaf de westkant
langs enkele treden het doopvont in.

Aan beide zi jden stonden de diakenen, de
assistenten van de bisschop of de priester
als diens vervanger.

De staangaten waarin de diakenen
stonden zijn nog duidel i jk te zien, evenals
de gaten waardoor het stromende water
(levend water) het doopbassin in
stroomde. De dopel ing werd vervolgens
in het water ondergedompeld en klom
aan de overzi jde, aan de oostkant weer
uit het water. Daar werd de dopel ing met
de witte kleren bekleed.

De symbol iek hierbij was dat de dopel ing
eerst begraven werd in het watergraf en
daarna weer herboren opstond. Met
Christus begraven en met Hem weer
opgestaan.

De oudchristel i jke doophuizen – de
baptisteria - werden vaak gebouwd in de
vorm van een achthoek. Achthoekig,
omdat Pasen, de doopdag, de dag van
Jezus’ opstanding, de eerste dag van de
Joodse week is. Het verwijst op deze
manier naar een nieuw begin, naar de
herschepping, naar het komende Rijk van
God.

Wie in Ital ië op vakantie gaat kan naast
een aantal beroemde kathedralen – zoals
die van Pisa – in het baptisterium (de
doopkerk) – ook nu nog dit soort
doopbassins aantreffen met midden
daarin een “modern” doopvont.

Gedurende de gehele middeleeuwen was
het dopen door onderdompelen of
overgieten voor volwassenen en kinderen

- Doopvont in de basiliek van de H. Johannes te Efeze



nog steeds gebruikel i jk. Kijk maar naar de
grote romaanse doopvonten afkomstig uit
een aantal Groninger kerken.

Het is hier niet de plaats om uit te leggen
wat de reden is geweest dat begieting
van het hoofd de gebruikel i jke doopwijze
is geworden.

Opmerkel i jk is overigens dat – vooral - in
de Verenigde Staten in verschi l lende
rooms-kathol ieke en Angl icaanse kerken
in de laatste decennia weer doopvonten
die l i jken op die in Efeze in gebruik zi jn
genomen. Eén van de redenen is dat veel
mensen niet meer als kind gedoopt
worden. Als zi j op latere leefti jd tot de
Kerk wil len toetreden is deze oud-
christel i jke vorm van doopbediening een
veel sterkere uitdrukking van wat er met
de doop wordt bedoeld.

Nu de tekst van Sonny Hof

Fragmenten uit het dagboek van
een christen

1 .

Vannacht
ben ik gedoopt
met drie en twintig anderen samen na
weken van lessen in de taal en de
tekens
van geloven
voor het leven.

2.

We gingen eerst met z’n al len staan
in het voorportaal van doopkapel ,
met het gezicht naar het westen
– het land van de zonsondergang –
en we strekten onze handen uit,
riepen tegen de geest van de
duisternis:
“Satan!
j i j met al je werken
al je pracht-en-praal
al jediensten
jou laat ik schieten”.
We keerden ons om
het gezicht naar het oosten –
land van het l icht –
en weriepen:
“Ik geloof!
In de Vader en in de Zoon en in de
Heil igeGeest
en in de doop der bekering”.

3 .

De deur van de doopkapel
gingopen,
wij naarbinnen.
Stuk voor stuk kleedden wij ons uit,
naakt,
man en vrouw,
als in het paradijs

- Doopvont uit ca. 1 250 in de protestantse
kerk van Meeden



– “en ze
schaamden zich niet voor elkaar”.
Zo werden we gezalfd,
van kop tot teen,
voortaan helemaal onder de invloed
van de Gezalfde.

4.

Een voor een gingen we het water
van het doopbassin in,
zoals eens de Gezalfde zi jn graf in
werdgedragen.
De bisschop vroeg ieder op de man af:
“Geloof je in de naam
van de Vader en de Zoon en de
Heil ige Geest?”
En iedereen gaf op zijn beurt
het antwoord van de
geloofsbel i jdenis.
In het water
dook iedereen driemaal
onder en weer op,
driemaal ,
om gekruisigd, gestorven en
opgestaan
met de Gezalfde,
op de derde dag
opnieuw te gaan leven.

5.

Druipnat komend uit het water
als een nieuwgeboren kind
uit de baarmoeder
– een nieuw begin van leven –
werden wij opnieuw gezalfd: -
gezalfden als de Gezalfde,
christenen als Christus Jezus,
op wie de Geest Gods als een duif
neerdaalde,
toen Hij uit het Jordaanwater kwam.
Gezalfd werden
het voorhoofd: om “met een
aangezicht, waarop geen
bedekking meer is, de heerl i jkheid
des Heren te weerspiegelen” (I I Cor, 3 ,
1 8)
en de oren: om te kunnen horen en
als Jesaja de profeet te zeggen:
”De Heer wekt mij het oor, opdat ik
hore zoals leerl ingen doen” (50,4)
en de neus: “want wij zi jn voor God een
geur van Christus “ (I I Cor. 2, 1 5) en de
borst: om het “pantser der
gerechtigheid (Ef. 6,1 4) aan te
kunnen trekken.

- Een romantische
voorstelling van de

doop van de H.
Augustinus in de

Paasnacht van 387
in de kathedraal
van Milaan (het

baptisterium waarin
hij werd gedoopt is
nog steeds te zien
onder de dom van

Milaan) .



6.

Toen trokken wij witte kleren aan,
feestkleren
van opgetogen l ieden
zonder vuile handen.

7.

Zo gingen wij met z’n al len
in optocht
de basi l iek in
om elkaar de schriftwoorden
van dood en leven te horen
en te doen.
En toe de diaken met luide stem
riep:
“Geeft elkaar de kus”,
omhelsden wij elkaar
met het gebaar van de vergeving en
de verzoening,
de nieuwe broederschap.
Voor het eerst deelden wij
pasgedoopten
in het brood en de wijn,
het l ichaam en het bloed van de Gezalf-
de.

8.

We gingen naar huis terug
de dag begon aan te breken,
iedereen doodop,
uitgehongerd na veertig dagen
vasten.

9.

Tussen de drommen mensen in
staken wij
met onze witte kleren
nog steeds af –
hoelang
zouden wij nog onvervuilde
christenen
bl i jven?

Wietse van derVelde, pastoor

- Doopviering in
de Paasnacht in

de rooms-
katholieke kerk

van de H.
Gerardus Majella,

Lansing, USA.



Een prikkelende, wel l icht ‘foute’ vraag.
Natuurl i jk is er een kerk ook na
coronati jd! Maar wel dringt de vraag zich
op hoe we de coronati jd niet al leen
doorkomen, maar ook uitkomen. Wat is
het effect van het vri jwel vol ledig onl ine
gaan van verreweg de meeste kerken?
Ook de OKKN. Van pastoor Wietse weet
ik dat velen, ook zijn col legae van de Raad
van Kerken van de stad Groningen, deze
vraag bezighoudt. Wat heeft dit al les voor
gevolgen?

Het Nederlands Dagblad publ iceerde
onlangs een samenvatting met
commentaren van een representatief
onderzoek uit vier verschi l lende
kerkel i jke stromingen in ons land, RK,
PKN, gereformeerd (GKv, CGK) en
overige (baptisten-, evangel ische en
pinksterkerken). Als oud-kathol iek denk
ik dat wij , in het kader van dit onderzoek,
en een enkel commentaar, misschien het
best te vergel i jken zi jn met de RKK. Dit
ter inleiding.

Het bl i jkt dat in coronati jd zo’n 84% van
de kerkgangers onl ine diensten volgt.
Verreweg de meesten van hun eigen kerk.
Een minderheid is daar meteen of na
korte ti jd mee gestopt. Opval lend in het
onderzoek was dat dit afhaken het
grootst was bij RK leden. Universitair
docent Mirel le Klomp (PThU) verklaart
dit als volgt: “Een groot verschi l met
protestanten is dat kathol ieken elke week
de eucharistie vieren. Dat is zo concreet:
brood en wijn, daar is geen onl ine
alternatief voor. Bovendien wordt de
kathol ieke spiritual iteit veel meer gevoed
door handel ingen. Zij zi jn daarin vaak
grootgebracht. Protestanten zi jn dat nu
wat aan het herontdekken, maar de
onderstroom van de protestantse l iturgie,
waarin de preek het belangri jkst is, is nog
tamel i jk dominant.”

Deze visie geldt, denk ik, ook voor ons,
OKK parochianen, gastleden en
belangstel lenden, die regelmatig de
vieringen meemaken. Maar het is mij niet
bekend hoe bij ons de percentages onl ine
volgers versus gebruikel i jke aantal len
kerkgangers precies l iggen. Mijn vrouw en
ik volgen regelmatig de viering in Utrecht
(soms ook Haarlem) en ik zie voor
Utrecht dan meestal zo rond de 200
onl ine volgers op het Youtube kanaal .
Hoeveel personen dan feitel i jk achter de
verschi l lende schermen of schermpjes
zitten, is gissen. Well icht dat dit nog eens
wordt uitgezocht.

Ook werd aangegeven dat men veel
belang hecht aan het onderl inge contact
na de dienst. Professor Paul (Universiteit
van Leiden) zegt het zo: “… Ik hoor
mensen wel eens half grappend zeggen
dat ze het koffiedrinken nog het meeste
missen. Daar zit waarheid in. Je komt ook
voor koffie en gesprek naar de kerk. In de
kerk ontmoet je God en dat gebeurt ook
in de gestalte van de gemeente.”

Dat dit bi j ons ook speelt is mij wel
duidel i jk geworden uit het (toegegeven,
enigszins oppervlakkig) volgen van de St
Martinus whattsapgroep. Het gemis aan
contact. Het gesprek vooral . En bijgevolg
soms zomaar het elkaar minder goed
begri jpen, omdat met de ander oog-in-
oog staan, en dan een gesprek hebben,
nou eenmaal anders, vaak beter, ‘werkt’.

Dit stukje houdt wat mij betreft een open
eind voor gesprek na coronati jd. Ik weet
dat onze pastoor ook staat te popelen… !

Ab Mollema noodsecretaris , nog steeds
op zoek naar een echte …

PS: voor veel meer detai ls:
https://www.eo.nl/thema/samen-
geloven/kerk-en-corona



Het verhaal achter een foto

In de ti jd dat ik deel uitmaakte van de
redactie van De Oud-Kathol iek, heb ik
geleerd dat het gewenst bi j artikelen een
afbeelding te plaatsen. Dat vraagt vaak
zoeken en creatief denken: auteurs
leveren niet alti jd een afbeelding aan;
soms is het moeil i jk je een geschikte
i l lustratie bi j een tekst voor te stel len;
vaak beschik je daar zelf ook niet over.
Over het algemeen kun je niet zomaar
i l lustraties uit boeken of ti jdschriften
kopiëren of van internet plukken: vaak
rust er auteursrecht op en kun je een
probleem krijgen als je een ze zonder
toestemming van de maker of uitgever
gebruikt hebt.

Dikwij ls biedt de website van
Wikimediacommons uitkomst. Daar staan
veel rechtenvri je afbeeldingen op al lerlei

gebieden op. Zo zocht ik er naar een
il lustratie bi j het in dit nummer geplaatste
artikel : I s er een kerk na coronati jd?
geschreven door Ab Mollema. Een
kernwoord in dit artikel leek mij
”eucharistie”, dus dat typte ik in als
zoekwoord. De opbrengst viel tegen: veel
symbol ische voorstel l ingen, weinig
prakti jkvoorbeelden. Vervolgens
probeerde ik het met “communie”.
Voornamel i jk zwart-wit foto’s, alsof
communie iets uit lang vervlogen ti jden is,
maar ik stuitte ook op een foto die mij
onmiddel l i jk intrigeerde en die aansluit bi j
het artikel van Ab Mollema. Het
onderschrift luidde: “Deelnemers aan een
demonstratieve eucharistieviering in de
open lucht bi j Cremisan in het
Bethlehemdistrict” Wat is de geschiedenis
achter deze foto? Ik ga op onderzoek uit
en stuit op een ingewikkeld en schri jnend
verhaal .

- Deelnemers aan een demonstratieve eucharistieviering in de open lucht. ccbysa/GFDL



Katholieken in de Cremisanvallei

In de nabij Bethlehem gelegen
Cremisanval lei , waarin ook de stad Belt
Jala l igt, wonen veel Palesti jnse
kathol ieken. De naam Cremisan is
ontleend aan het klooster van de
Salesiaanse orde van Don Bosco, dat in de
negentiende eeuw gebouwd is om de
Palesti jnse christenen in de regio te
ondersteunen. Het klooster maakt al
jarenlang deel uit van Belt Jala en zi jn
omgeving en dient als een plaats van
opvoeding, waarvan ongeveer 450
kinderen, mosl ims en christenen,
profiteren tegen minimale kosten.
Volgens de opvoedingsmethode van het
schoolsysteem van Don Bosco onderwijst
het klooster waarden van waarheid, vrede
en co-existentie van verschi l lende
mensen, onafhankel i jk van rel igie, ras of
gender.

De Cremisanval lei is een van de laatste
groene gebieden in het district
Bethlehem. Verspreid door de val lei staan
privéhuizen en l iggen landbouwgronden,
waarvan 58 Palesti jnse famil ies afhankel i jk
zi jn. Ze telen ol i jven, fruit en druiven voor
de wijnindustrie van het klooster. Het
meeste land is eigendom van christel i jke
famil ies.

Het klooster l igt op de Palesti jnse
Westel i jke Jordaanoever, maar wordt toch
door de Israël ische regering tot
Jeruzalem gerekend. Het l igt tussen de
il legale Israël ische nederzettingen Gilo en
Har Gilo.

Westoeverbarrière

Sinds 2002 bouwt Israël aan een
scheidingsmuur, Westoeverbarrière
genaamd, tussen Israël isch en Palesti jns
gebied. Die loop van de muur wijkt af

van de bestandsl i jn uit 1 948, die de
officiële grens is tussen Israël en de
Palesti jnse gebieden. Hierdoor werden
plaatsen in het gouvernement Bethlehem
afgescheiden van andere Palesti jnse
plaatsen. De barrière l iep dwars door de
Cremisanval lei en het land van het
klooster werden in tweeën gespl itst. In
2007 werd nog eens 200 hectare van het
klooster geconfisqueerd voor de bouw
van de muur.

Juristen van de kerkel i jke lekenorganisatie
St. Yves voerde een negen jaar durende
stri jd tegen verdere uitbreiding van de
muur door de Cremisanval lei , een stri jd
die ze uiteindel i jk wonnen: op 2 apri l
201 5 blokkeerde het Hooggerechtshof
van Israël , in overeenstemming met een
eerdere uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof, de verdere uitbreiding van
de barrière door de Cremisanval lei , maar
op 7 jul i van dat jaar gaf hetzelfde hof
toch groen l icht voor de bouw van de
muur door de val lei . Wel werd daarbij
bepaald dat de school en de twee
kloosters van de Salesianen vanuit de stad
Belt Jala bereikbaar moesten bl i jven, maar
de muur mocht wel de in het Israël ische
deel van de landbouwgebieden van de
Cremisan Val lei omsluiten, die al
generaties lang aan de Palesti jnse
gezinnen in die zone toebehoren.

Olijfbomen

Beroep tegen deze uitspraak was niet
meer mogel i jk. Ondanks het feit dat er
nog een verzoekschrift bi j het
Hooggerechtshof was ingediend en de
protesten van verschi l lende zi jden,
verschenen op 1 8 september bul ldozers,
die begonnen met het ontwortelen van
een groot aantal ol i jfbomen, waarvan
sommige meer dan 1 500 jaar oud waren,
onder toezicht van soldaten. Tegen
protesterende boeren werd gezegd dat



de ol i jfbomen elders herplant zouden
worden, maar vervolgens moesten ze
toezien hoe de wortels ervan afgezaagd
werden.

En nu komen we bij onze afbeelding. Sinds
1 8 augustus organiseerde de lokale
gemeenschap van Belt Jala dagel i jks
gebeden en missen om te protesteren
tegen de il legale onteigening van hun
eigendom en te bidden voor de
bescherming van hun ol i jfbomen en hun
land. Aanvankel i jk l ieten de soldaten hen
hun gang gaan, maar na enige ti jd werden
de bijeenkomsten il legaal verklaard en
werd de toegang tot de ol i jfgaard waar de
diensten gehouden werden, verhinderd.
Ook vonden er enkele arrestaties plaats
en werd traangas gebruikt om de menigte
te verdri jven.

Hoe verder?

Ik wilde graag weten hoe het verder
gegaan is, maar merkwaardig genoeg kon

ik weinig informatie uit de ti jd na 201 5
vinden. Uit de schaarse gegevens valt wel
af te leiden dat de gebruikel i jke tactiek
toegepast werd. Ondanks de uitspraak
van het Hooggerechtshof werd het de
afgesloten boeren vri jwel onmogel i jk
gemaakt hun land te bereiken. Er werd
meer land onteigend. En op een bepaald
moment verschenen op het i l legaal
bezette land de eerste caravans als
voorboden van de vestiging van
nederzettingen.

Want ondanks het herhaaldel i jk door
Israël aangevoerde argument, dat de
muur noodzakel i jk is voor beveil iging
tegen aanval len van Palesti jnse zi jde, zi jn
bewoners en waarnemers ervan
overtuigd dat het eigenl i jke doel van
Israël de annexatie van Palesti jnse
gebieden is.

Adrie Paasen

- De Cremisanvallei in betere tijden



In het zomernummer van ons
parochieblad stond een artikel van Joanna
Paszkiewicz over de lockdown van eht
Zorgcentrum Mercator in de
Leeuewenborg in Groningen. In
onderstaand artikel ki jkt Joanna hierop
terug en vertelt ze hoe de situatie nu, een
jaar later, is.

Herinnering: 1 6 maart 2020 ging de
grote glazen wand bij de receptie van
Zorgcentrum Mercator dicht. Hermetisch
dicht. Net als in de rest van het land was
geen bezoek meer toegestaan, ook niet
van de naaste famil ieleden van de
bewoners van zorgcentra en
verpleeghuizen. Deze drastische
maatregel werd in Mercator iets verzacht
dankzij een technische instal latie, “de
babbelbox” genaamd. Aan de binnenkant

van de glazen wand stond een tafel met
leunstoelen, aan de buitenkant van de
glazen wand eveneens. Er stond een
luidsprekerkast op de tafels, een kleine
monitor speaker en een microfoon op
statief. De zittende mensen konden elkaar
door de glazen wand zien en via een
microfoon met elkaar praten. Zij kregen
dertig minuten, wat l i jkt niet veel , maar de
bewoners kunnen snel moe zijn.

In juni 2020 deed ik een poging om met
de bezoekers die de babbelbox
gebruikten direct na het contact via de
babbelbox, op de parkeerplaats te praten.
In de loop van de dagen begon ik de
bezoekers te herkennen. Het was
duidel i jk een vaste groep, die bestond uit
drie generaties: echtgenoten en
echtgenotes en broers en zussen van de

- Rembrandt - Biddende
vrouw



bewoners, - kinderen – kleinkinderen. De
eerste groep was passief en enigszins
melanchol iek, de tweede, de grootste,
energiek, constructief, de derde, de
kleinste, dynamisch en vrol i jk. Ik dacht
:de bewoners voor wie zi jn zi j gekomen,
hebben een kans gekregen om ondanks
de pandemie toch in persoonl i jk contact
te bl i jven, maar voor sommige bewoners,
in totaal 58, kwam er niemand. Zij
hadden drie maanden geen enkel contact
met de buitenwereld; ze waren dus
tweemaal opgesloten.

De meningen over het babbelboxsysteem
als noodoplossing bleven positief, maar
de langere gesprekken waren soms niet
makkel i jk, en vaak buitengewoon
emotioneel . Een bezoeker van 55 jaar zei:
“Ik heb hier een dementerende, slecht
horende moeder. Binnenkort kan het
contact op deze wijze echt moeil i jk zi jn…
Elke dag is er één voor deze mensen. Zij
leven per dag. Ik noem hen “dagel i jkse
mensen.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Naar mijn oude notities kijk ik nu als naar
een ti jdsdocument. Wij zi jn een jaar
verder; de grote glazen wand van
Mercator is niet meer dicht, de
babbelboxinstal latie is verdwenen. Een
groot affiche bij de ingang, gedateerd 2
januari 2021 , begint met de tekst:
“Persoonl i jk contact met dierbaren is
erg belangri jk. Helaas… hebben we toch
moeten besluiten de bezoekersregel ing
te beperken”.

Daarna worden nieuwe, ingri jpende
maatregelen genoemd. De belangri jkste:
bezoek is al leen mogel i jk op afspraak. Bij
klachten geen bezoek (laat u testen bij
twijfel) . Vervolgens: maximaal 1 bezoek
per dag van in totaal 1 persoon (conform

de richtl i jnen van de overheid); bezoek
vindt al leen plaats in het appartement; u
draagt een mondkapje ti jdens het gehele
bezoek, ook in het appartement (uw
eigen mondkapje is niet meer toegestaan);
de afstand van 1 ,5 meter regel geldt
ti jdens het gehele bezoek.

De maatregelen voor bezoekers van
zorgcentra evolueren steeds. Ik vraag de
receptioniste: “Hoeveel naaste
famil ieleden komen er nu?” Haar
antwoord: “Twintig tot vi jfentwintig per
dag en ze worden door ons zorgvuldig
verdeeld over de dagdelen. Nog een
vraag: :”Is dit meer of minder dan in
2020?” Haar antwoord: “Hetzelfde.”
Volgens haar verklaring kunnen de
famil ieleden zich voegen in de actuele,
ingri jpende maatregelen. Maar… volgens
de nieuwste psychologische onderzoeken
bl i jken de emotionele gevolgen van een
lockdown over het algemeen ernstiger te
zi jn dan verwacht. Voor de bezoekers van
de zorgcentra zi jn ze waarschi jnl i jk nog
ernstiger. Hun kwetsbare dierbaren zi jn
nu in de laatste fase van het leven. Ze zijn
- zoals de zoon van de dementerende
moeder heeft gezegd - “dagel i jkse
mensen”, mensen die leven bij de dag.

Joanna Paszkiewicz



Wanneer we dat woord horen of lezen,
denken we meestal maar aan één ding:
het zi jn meestal niet de meest vrol i jke
gedachten die overhand krijgen. Maar
voor mij zi jn er best positieve zaken die
in mijn beleving en ervaring gebeuren.

Die kast moest alti jd al opgeruimd
worden en in de garage lag ook nog iets
te wachten. … ..

Nu heb ik de vri jheid om nog meer te
doen wat mij interesseert. Al menen
sommige volksstammen dat de overheden
in staat en kerk mij juist vri jheden wil len
ontnemen… .. ik voel mij vri j , aangezien ik
bijna niets meer moet. Door de week
geen verpl ichtingen en geen weekenden
meer bol van de activiteiten. Rust en
vredige uren overval len me, de stapel te
lezen boeken wordt lager, de
buitenactiviteiten groeien naar nog meer.
Zou daarmee mijn egoïsme ook
groeien… ..?

Nieuwe initiatieven komen op, plotsel ing
maak ik twee puzzels in de week en er
komen spontane ideeën op om filmpjes
vanuit de kerk te maken, om de muziek
niet te laten zwijgen!

Hoe zul len we over een jaar, na een jaar
het woord “corona” te hebben gehoord
en gelezen, denken over wat we
beleefden?

Toch denk en beleef ik niet steeds
hetzelfde bij het woord “Corona”.

Dinsdagavond dartelde Corona nog over
het veld bi j FC Porto, die overwon in de
Champions Ligue. En in de blauwe
supermarkt zie ik al jaren Corona
uitdagend in het bierschap staan, terwij l in
het wijnschap bij de gele concurrent de
wijn van het huis Corona mijn aandacht
trekt.

Wat te denken van die vrouw die al
veertig jaar en langer luistert naar de
naam Corona en zelfs als zodanig
gedoopt is… ..!

“Corona” is er, maar is er ook alti jd
geweest.

Ongeveer in het jaar 1 60 werd Corona
(van Egypte) geboren. In haar korte leven
zien we haar afgebeeld als jonge vrouw in
mooie gewaden met op het hoofd een
kroon (haar naam) en in de hand een
martelaarspalm en een witte lel ie
(maagdel i jkheid) .

Andere mogel i jke attributen: een
geldkistje of geldstuk(ken).

- Jakob Bendel, Het martelaarschap van de
Heilige Corona -Wahlfahrtskirche Altarwand

©Wolfgang Sauber



Misschien was zi j de vrouw van de H.
Victor en zou ze zich bekeerd hebben na
diens marteldood. Trouwens, het l i jden
werd Corona niet bespaard: door de
beulen werd zij omstreeks het jaar 1 77
vastgebonden tussen twee neergebogen
palmbomen, waarna de touwen werden
doorgesneden en Corona in stukken
werd uiteengereten… … ...Toch heeft ze
een feestdag: 1 4 mei.

Wie financiële problemen heeft, mag haar
aanroepen en wil je geluk hebben in de
loteri jen, doe dan hetzelfde.

Bi j hagel en wateroverlast, rugklachten,
doodsangst en geloofstwijfel kan Corona
het medici jn zi jn!

Zo maakt “Corona” heel wat bij mij los,
maar hoop ik ook ver-lost te worden van
die ene… ...

De gele, paarse en witte crocussen staan
aankondigend in mijn groene gras: een
nieuwe ti jd gloort!

Nog even en het is Pasen. Nog even
volhouden dus… …

Eddy Ufkes

Bagage voor onderweg……..

Stop wat humor in je rugzak Weten welke kant je op wilt
neem wat optimisme mee. En op weg gaan met een doel .
En wat reisgenoten zoeken Ook al is dat doel maar simpel ,
dat is ook geen gek idee! Het geeft toch een goed gevoel .

Durf eens naar de weg te vragen,
stuur misschien een beetje bi j .
Laat je af en toe verrassen
door die gekke maatschappij .

Met wat wilskracht als bagage
zit je bi jna alti jd goed.
Grote struikelblokken neem je
met een beetje durf en moed.

Als je l iefde durft te geven
wordt het leven kinderspel .
Vul je rugzak dus met l iefde,
wie die uitdeelt, komt er wel .

(Bronnen: “Sancti” en Veertigdagenkalender VVP”)



De weg naar God

Lockdown, een woord dat ons
tegenwoordig in de mond bestorven l igt,
letterl i jke betekenis afgrendel ing of
vergrendel ing. Zonder dat het de opzet
was, bl i jkt het als een rode draad door dit
nummer van ons parochieblad te lopen.
Pastoor Wietse meldt dat de lockdown
van onze parochiekerken in ieder geval
tot en met paaszondag zal voortduren; Ab
Mollema gaat in op de vraag of er na de
lockdown nog een kerk is; Eddy Ufkes
schri jft over de positieve ervaringen die
de lockdown hem brengt; Johanna
Paszkiewicz vertelt over de gevolgen van
de lockdown voor bewoners van een
zorgcentrum; in het artikel Cremisanval lei
maken we kennis met een andere vorm
van lockdown en in onderstaand
boekverslag lezen we hoe een lockdown
kan leiden tot verl ichting.

Het gaat om de roman De I Jsti jd van
Margaret Drabble, een schri jfster die in
Engeland als een van de belangri jkste
auteurs van haar ti jd wordt beschouwd.
Het verhaal speelt zich af in de ti jd waarin
het geschreven is: de jaren zeventig. De
hoofdpersoon is Anthony Keating. Hij is
min of meer godsdienstig opgevoed, maar
in zi jn latere leven hebben geloof en kerk
geen enkele betekenis meer voor hem.
Hij raakt in de ban van de
onroerendgoedmarkt, het snel le geld. Het
gaat hem goed, maar als door de
economische crisis de markt ineenstort,
komt hij in een nachtmerrie terecht:
grote schulden, onverkoopbare
bezittingen en een hartaanval . Depressief
en werkloos trekt hi j zich terug in High
Rook House, zi jn dure landhuis, dat hi j
vlak voor de instorting van de
huizenmarkt gekocht heeft. Zijn eerste
lockdown.

Gevangen in een communistische
Balkanstaat

Jane Murray, de dochter van Anthony’s
vriendin Al ison, is in Walachi je
gearresteerd, omdat ze betrokken is bi j
een verkeersongeval met dodel i jke afloop.
Ze wordt veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf. (Walachi je is in
werkel i jkheid een landstreek in
Roemenië, maar wordt in deze roman
voorgesteld als een communistische
Balkanstaat.)

Enkele maanden later krijgt Buitenlandse
Zaken bericht dat Jane Murray veertien
dagen later vri jgelaten zal worden op
humanitaire gronden. Vanwege de
onrustige pol itieke situatie in Walachi je
en de beperkte personele bezetting van
de ambassade is het gewenst dat iemand
haar gaat halen. Anthony is de enige die
daarvoor in aanmerking komt.

Op de derde dag van zi jn verbl i jf in
Walachi je mag hij Jane bezoeken. Op weg
naar de gevangenis loopt hi j door de stad
en ziet hi j dat het vroeger een mooi
stadje geweest moet zi jn; er staan nog
aardige huizen in een harmonie die overal
door nieuwe blokken verstoord wordt.
Hij ziet een gebouw dat er uitziet als een
moskee. Maar rel igie is in deze moderne
staat niet toegestaan. Hij denkt dat deze
moskee misschien in stand wordt
gehouden als een gedenkteken voor de
vroegere goedgelovigheid van de mens.

Paulus op weg naar Damascus

“Toen dacht Anthony plotsel ing: ik weet
niet hoe de mens het zonder God kan
stel len. Dit was zo’n belangwekkend idee
dat hi j midden op het pad bleef staan, als
Paulus op weg naar Damascus; niet
helemaal ter aarde geworpen door dit
besef, want helaas, het idee ging niet



vergezeld van geloof. Maar toch bleef hi j
stoksti jf staan, een paar ogenl ikken lang
en dacht aan al diegenen die zo
l ichtvaardig het niet-bestaan van God
aanvaarden.”

Jane is er vresel i jk aan toe. Verval len,
radeloos, ziek. Ze barst in tranen uit als
ze Anthony ziet. Na enige ti jd verschi jnt
de directeur van de gevangenis en zegt
dat Anthony Jane op last van de minsister
onmiddel l i jk mee moet nemen. Anthony
vindt het verstandig zo weinig mogel i jk
aandacht te trekken, dus houdt hi j haar
verborgen in zi jn hotelkamer.

De volgende dag weet hij met moeite een
l ift naar het vl iegveld te regelen. Daar
staan vrachtauto’s en gepantserde auto’s.
Er lopen veel mannen in uniform rond.
Het duurt lang voor ze kunnen inchecken;
het busje dat de passagiers naar het
vl iegtuig zal brengen staat op het punt te
vertrekken. Bij de paspoortcontrole

stempelt de controleur het paspoort van
Jane af, maar hij heeft kennel i jk een
probleem met dat van Anthony. Dan
ontstaat er tumult en geschreeuw en
loopt de controleur weg met het
paspoort. Het busje begint te ri jden en
Anthony zegt tegen Jane; “Rennen,
rennen!” en duwt haar haar ticket en
paspoort in de hand. Ze haalt het
vl iegtuig. Vanwege de onrust en
schietparti jen op het vl iegveld houdt
Anthony zich schui l tot het donker wordt.
Dan verlaat hi j het vl iegveld, zonder
paspoort.

Het gevangenkamp

Vier maanden lang bereikt Engeland geen
nieuws van Anthony Keating. Dan krijgt
de ambassadeur het bericht dat een man
die zegt dat hi j Keating heet, gedetineerd
is in een kamp. Hij is veroordeeld tot zes
jaar dwangarbeid. Anthony’s tweede lock-
down.

- Margaret Drabble ©
summonedbyfells



Alison ontvangt een brief van Anthony,
waarin staat dat zi j zi jn huis als het hare
moet beschouwen en ermee moet doen
wat zi j wil . God zal haar raden. Dat
zinnetje stelt Al ison voor een raadsel . Wie
bedoelt hi j met God? Eén van zi jn
zakenvrienden?

Een boodschapper van God

Terwij l Anthony gevangen zit, schri jft hi j
een boek. Het gaat over de aard van God
en de mogel i jkheid van een geloof. Hij kan
niet ontkomen aan de gedachte dat God
hem de kans heeft gegeven erachter te
komen wat belangri jk is en wat
onbelangri jk is. De dagen in High Rook
House ziet hi j nu als voorbereiding. Hij
heeft het vaak koud, heeft meestal honger,
ziet dat er al lerlei nare dingen met zi jn
medegevangenen gebeuren. Als God deze
beproeving niet voor mij bestemd heeft,
hoe zou het dan kunnen dat van mij
gevraagd wordt dit te doorstaan? vraagt

hi j . Hij kan het niet opbrengen te geloven
in de schikgodinnen. Hij heeft zich vast
voorgenomen om geheel al leen de wegen
Gods voor de mens te rechtvaardigen.

Tegen het eind van het tweede jaar ziet
hi j een zeldzame vogel , die zelden
beneden de sneeuwgrens komt, zelden de
verbl i jfplaats van de mensen bezoekt, een
geheime schoonheid. Het is een
muurkruiper. Hij zit en wacht, terwij l
Anthony kijkt en dan vl iegt hi j weg, terug
naar de rotsachtige gletsjerspleten waar
hij leeft. Maar hij heeft hem bezocht. En
hij leeft. Anthony’s hart springt op. Het is
een boodschapper van God, een engel ,
een belofte. Op dat punt laten wij
Anthony achter.

Adrie Paasen

- Muurkruiper



In mijn jeugd was ik niet bl i j met mijn
achternaam: Paasen. Die had in de buurt
waar wij woonden een ongunstige
bijklank door de misdragingen van
sommige van mijn famil ieleden en
inspireerde buurt- en schoolkinderen tot
ludieke scheldnamen, zoals paashaas,
paasei en paaskip. Ook de reacties als je
in een winkel of bi j de schoenmaker je
naam opgaf als het tegen Pasen l iep, vond
ik vervelend. Zo bracht ik een keer mijn
kousen in een kousenwinkel : nylonkousen
met naad, zoals je die in die ti jd droeg,
aan een sjarretelgordeltje. Nylons waren
duur, dus als er een ladder inkwam, bracht
je ze naar een kousenwinkel , waar ze
voor weinig centen de ladder met een
apparaatje voor je ophaalden. “Donderdag
klaar,” zei de juffrouw achter de
toonbank, “Wat is de naam?” “ Paasen,”
zei ik met tegenzin. Ze begon te lachen
en zei: “Actuele naam.” Ja, leuk hoor. Dit
al les maakte dat mijn naam voor mij lang
een negatieve bijbetekenis heeft
gehouden.

Toch viel er ook voor ons nog wel eens
wat te lachen. Zo vertelde mijn vader, die
loodgietersartikelen maakte en verkocht,
dat hi j bi j een klant kwam die zei: “Loop
even met mee; ik wil je aan iemand
voorstel len.” Mijn vader l iep achter hem
aan. Achter de zaak was een man aan het
werk. “Ik wil je even aan deze meneer
voorstel len,” zei de klant. De man stak
zijn hand uit en zei: “Aangenaam, mijn
naam is Pinksteren.” “Nog aangenamer,
mijn naam is Paasen,” zei mijn vader. De
man werd kwaad en er moesten een paar
mensen aan te pas komen om hem ervan
te overtuigen dat mijn vader echt Paasen
heette.

Wat ook leuk was, was dat mijn zus
verkering kreeg met een jongen die Palm
heette. Dat zou dus mevrouw Palmpasen

worden. Ik weet niet of dat de oorzaak
ervan was dat de verkering snel uitraakte.

In de kerk

Ook in de kerk was het vaak lachen.
Vooral tegen Pasen klonk de naam nogal
eens in de prediking met een komisch
effect. Op een eerste paasdag hoorden
mijn moeder en ik de dominee in een
preek de volgende zin uitspreken: “De
sleutel van de hemel was verloren, maar
Pasen heeft de sleutel .” Toen we thuis
kwamen zat mijn vader, die de kerk
afgezworen had, aan tafel te patiencen.
“De dominee zegt dat Pasen de sleutel
van de hemel heeft,” zei ik tegen hem. “ O.
Jammer dat die man zo weinig thuis is,”
zei hi j , “want nou komt er niemand meer
in de hemel .

Het jaar erna zaten we op paasmorgen al
vroeg met zi jn drieën in de kamer. Ik
zette de radio aan: distributie, vier
zenders. Op 1 was net een
paasmorgendienst begonnen en een stem
zei: “De sleutel van de hemel was
verloren, maar ik heb de sleutel .”

- © Superbass / CC-BY-SA-4.0



“Verdraaid,” zei mijn vader, “nou heb ik
het hele jaar naar die sleutel gezocht en
nou heeft hi j hem.”

In Meppel gaf ik les op een openbare
school . Doordat er toen nog geen
christel i jke middelbare school in Meppel
was, zaten er veel leerl ingen van
kerkel i jke huize op onze school en een
aantal van hen bezocht regelmatig de
avonddiensten in de hervormde kerk.
Daar zat ik dan ook en dankzij een
strategische opstel l ing van hun kant,
hadden ze het vol le zicht op me. Dat
leidde soms tot enige hi lariteit. Zo was er
eens een dominee, die in een avonddienst,
nadat hi j een uiterst negatief beeld van de
actuele situatie van de mensheid
geschetst had, zei: “Gelukkig maar dat
Pasen eraan komt.” Al le hoofden draaiden
mijn kant op en bl i jf dan maar eens
ernstig ki jken.

Huisarts

Uiteraard gaf mijn naam ook op deze
school aanleiding tot variaties, waarvan
Paashaas de favoriet was. In tegenstel l ing
tot vroeger voelde ik die niet meer als
scheldnamen, maar als bi jnamen. Er was
trouwens al eerder verandering
opgetreden in de wijze waarop ik tegen
mijn naam aankeek, dankzij een huisarts in
Zeist, die ik bezocht in de ti jd dat ik
gouvernante in een meisjesinternaat was,
voordat ik als lerares naar Meppel ging.
Toen ik mijn naam noemde, keek hij me
ontroerd aan en sprak vol eerbied: “Wat
een prachtige naam.” De man had gel i jk:
het is een prachtige naam en sinds die ti jd
draag ik hem met trots. Ik heb hem dan
ook gehouden toen ik trouwde, al had ik
daar ook andere redenen voor. En zeg
nou zelf: Paasen kl inkt toch veel mooier
dan Hooimeijer.

Adrie Paasen

Vieringen
De parochie houdt elke 1 e, 3e en evt 5e
zondag van de maand haar vieringen om
1 1 .00 tenzi j anders aangegeven. De
vieringen worden gehouden in de
parochiekerk aan de Witte de Withstraat
2 te Groningen. Dit is ca.1 0 minuten
lopen van station Groningen. Op zondag
is er vri j parkeren in de straat. Ook is
parkeergarage Westerhaven om de hoek.

Op de 2e en 4e zondag van de maand zijn
er angl icaanse vieringen in ons
kerkgebouw. Deze vinden plaats om
1 0.30. Meer informatie is te vinden op
www.gracechurchgroningen.com.
Tevens zi jn er op de 2e en 4e zondag van
de maand oud-kathol ieke vieringen om
1 0.30 in de statie Twente. Meer informatie
daarover is te vinden op
www.twente.okkn.nl

In verband met de coronacrisis worden
er tot en met paaszondag geen vieringen
in de parochiekerken gehouden. Wel
vinden er vieringen plaats in de
kathedraal in Utrecht. Deze zijn onl ine te
volgen. Op de website www.okkn.nl vindt
u een l ink naar die diensten en kunt u de
l iturgie downloaden. Voor meer
informatie: www.okkn.nl .Mededel ingen
over de vieringen na paaszondag volgen
later. De schriftlezingen voor deze
vieringen treft u hieronder aan.

Meditatie
Elke dinsdagavond is er de mogel i jkheid
om te mediteren in onze kerk van 1 9.30
tot 20.00 (inloop vanaf 1 9.1 5) .

Zondag 1 8 april – Derde zondag van
Pasen
1 e lezing: Micha 4, 1 -5 (blz. 265)
2e lezing: Handel ingen 4, 5-1 2
Evangel ie: Johannes 21 , 1 5-24



Zondag 2 mei Vijfde zondag van
Pasen 1 e lezing: Deuteronomium 4, 32-
40 (blz.271 )
2e lezing: 1 Johannes 3, 1 8-24
Evangel ie: Johannes 1 5, 1 -8

Zondag 1 6 mei
1 e lezing: Exodus 1 9, 1 -1 1 (blz. 279)
2e lezing: 1 Johannes 5, 9-1 5
Evangel ie: Johannes 1 7, 1 4-26

Zondag 23 mei 2021 – Pinksteren
1 e lezing: Genesis 1 1 , 1 -9 (blz. 282)
2e lezing: Handel ingen 2, 1 -1 1
Evangel ie: Johannes 1 4, 8-1 7

Zondag 30 mei - Feestdag van de
Allerheiligste Drie-eenheid
1 e lezing: Exodus 3, 1 -6 (Blz. 284)
2e lezing: Romeinen 8, 1 2-1 7
Evangel ie: Johannes 3, 1 -1 6

Zondag 6 juni – zondag na
Pinksteren5
1 e lezing: Genesis 3 , 1 -1 5 (blz. 296)
2e lezing: 2 Korintiërs 4, 1 3-1 8
Evangel ie: Marcus 3 , 20-35

Zondag 20 juni – zondag na
Pinksteren7
1 e lezing: Job 38, 1 -1 8 (blz. 301 )
2e lezing: 2 Korintiërs 5, 1 4-21
Evangel ie: Marcus 4, 35-41

Zondag 4 juli – zondag na
Pinksteren9
1 e lezing: Ezechiël 2, 1 -7 (blz. 305)
2e lezing: 2 Korintiërs 1 2, 1 -1 0
Evangel ie: Marcus 6, 1 -6

Zondag 1 8 juli – zondag na
Pinksteren1 1
1 e lezing: Jeremia 23, 1 -6 (blz. 31 0)
2e lezing: Efeziërs 2, 1 1 -22
Evangel ie: Marcus 6, 30-44

Zondag 1 augustus - zondag na
Pinksteren 1 3
1 e lezing: Exodus 1 6, 2-1 5 (blz. 531 )
2e lezing: Efeziërs 4, 1 7-25
Evangel ie: Johannes 6, 24-35

Zondag 1 5 augustus – Ontslapen van
deH.Maagd Maria
1 e lezing: Jezus Sirach 24, 7-8 en 1 0-1 5
(blz.533)
2e lezing: 1 Korintiërs 1 5, 20-26
Evangel ie: Lucas 1 , 46-55

Zondag 29 augustus – zondag na
Pinksteren 1 1
1 e lezing: Deuteronomium 1 0, 1 2-21 (blz.
323)
2e lezing: Efeziërs 6, 1 0-20
Evangel ie: Marcus 7, 1 -8 (9-1 3) 1 4-1 5 (1 6-
20) 21 -23

Zondag 5 september - zondag na
Pinksteren 1 8
1 e lezing: Jesaja 35, 4-7a (blz. 326)
2e lezing: Jakobus 1 , 1 7-27
Evangel ie: Marcus 7, 31 -37

Zondag 1 9 september – zondag na
Pinksteren 20
1 e lezing:Wijsheid 1 , 1 -7 (blz. 331 )
2e lezing: Jakobus 3, 1 6 – 4,6
Evangel ie: Marcus 9, 30-37
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tel . : 0597-221 080
mobiel : 06-481 99493
email : pastoor@groningen.okkn.nl

Kunt u de pastoor niet bereiken, gel ieve
in te spreken op het antwoordapparaat of
neem contact op met het kerkbestuur.

Secretaris a.i.
dhr. Ab Mollema
email : secretaris@groningen.okkn.nl

Penningmeester
mw. Christa Prinsen
tel . : 0591 -633740
email :penningmeester@groningen.okkn.nl

Lid
dhr. Paul Towles

Rekeningnummer:
NL1 2INGB0003941 884
t.n.v. oudkathol ieke parochie v.d. H. Mar-
tinus Groningen,

De Oud-Kathol ieke Kerk is een algemeen
nut beogende instel l ing. Giften aan de pa-
rochie zi jn daarom aftrekbaar an de be-
lasting. Kijk voor meer informatie op
www.anbi.nl

RSIN nummer: 825587852

KvK nummer: 71 502459

mw. Gabriel le Hooimeijer
tel . : 0522-24581 0
email : gmmc.hooimeijer@ziggo.nl

mw. Adrie Paasen (emeritus)
tel . : 0522-254972
email : apaasen@adriepaasen.nl

dhr. Ab Mollema (emeritus)
tel . : 051 2-341 1 1 6
email : secretaris@groningen.okkn.nl

Kerkgebouw
Witte de Withstraat 2
9726 EC Groningen

www.oksintmartinus.nl

Social media
www.facebook.com/Martinusgroningen/

Kinderkerk

Er is op al le zondagen kinderoppas. Daarnaast wordt er op de eerste zondagen van de
maand een kindernevendienst gehouden.



Retouradres:
Witte de Withstraat 2A
9726 EC Groningen




