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1. Van de pastoor
Komende viering 4 september
A.s. zondag 4 september is de eerstkomende eucharistieviering. Wij vieren op deze
dertiende zondag na Pinksteren het hoogfeest van de verjaardag van kerkwijding.
Voorganger in deze viering is onze oud-pastoor Victor Scheijde.
Verjaardag van kerkwijding
Elke parochie herdenkt jaarlijks de wijding van haar kerk als hoogfeest op of in de
buurt van de wijdingsdag van het kerkgebouw. Voor onze parochie is dat 4 september

2016 – dus precies zes jaar geleden - toen onze kerk door de toenmalige aartsbisschop
van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, werd gewijd. Pastoor Scheijde – van “huis uit”
bouwkundige - heeft als bouwpastoor de ingrijpende verbouwing van onze uit 1917
daterende kerk en de daarboven liggende pastorie vanaf 2013 vakkundig begeleid.
Het is mooi dat hij juist op deze verjaardag van kerkwijding voor de eerste keer na zijn
vertrek uit Groningen weer in zijn “oude” kerk voorgaat.

Centraal raam in onze parochiekerk boven de plaats waar tot 2012/2013 het altaar stond.
Afgebeeld zijn de Griekse letters van het Christus monogram XP, gecombineerd met de letters
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'", de A en de Z). In het Bijbelboek Openbaring zeggen
God (1:8 en 21:6) en ook Jezus Christus (22:13): "Ik ben de Alfa en de Omega." In Openbaring
2:8 wordt Jezus Christus aangeduid als "de Eerste en de Laatste", waarmee hetzelfde wordt
bedoeld.

Zegening van de lezenaar
tijdens de kerkwijding op 4 september 2014

Presentatie jaarprogramma parochie 18 september
Op zondag 18 september hoop ik tijdens de koffie na de viering het Jaarprogramma
van onze parochie te presenteren. Ik heb reeds eerder een oproep gedaan aan
iedereen die suggesties daarvoor heeft of die zelf wel iets zou willen delen aan mij
door te geven. Er is daarop gelukkig gereageerd, maar tot 15 september kunt u nog
met nieuwe ideeën komen.
Ik wens u alle goeds en Gods aanwezigheid.
Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor
2. De betekenis van de plaats waar wij samenkomen in een lied samengevat
1

Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
4 Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5 Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
O lieve God, ik kom.
(Gezang 728 Oud-Katholiek Gezangboek)

3. “Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten”
in de “Sint Martinuskerk” en Waardanook
Op de verjaardag van kerkwijding vieren we dat het kerkgebouw de plaats is waar God
ons op een bijzondere wijze wil ontmoeten, als wij ons verzamelen om de Bijbelse
geschriften te horen en te verstaan, de sacramenten – in het bijzonder die van doop
en eucharistie – te vieren, te bidden en te zingen (vergelijk gezang 728 hierboven,
maar ook bijv. gezang 729 in ons gezangboek).
(Oud-)Katholieke christenen in het bijzonder zijn zich bewust van die betekenis van het
kerkgebouw, van die gewijde, apart gezette ruimte. En dat weten is ook heel belangrijk
voor mijn persoonlijke geloofsbeleving. Wij mensen hebben zo’n plek nodig. Dat er
zo’n plek is, is een dankfeest meer dan waard. Maar dat wil niet zeggen, dat God zich
“vastpint” op die bijzondere plaats.
“Toevallig” stond deze week in de nieuwsbrief van het Nederlands/Vlaams
Bijbelgenootschap – waaruit ik in de laatste paar nummers van onze parochiebrief
enkele artikelen heb overgenomen – een blog bij Genesis 28, 10-17, de eerste lezing in
het misformulier voor de verjaardag van kerkwijding. De titel van die blog intrigeerde
me: God is in Waardanook. De schrijfster Marga Haas, geestelijk verzorger in een
hospice in Middelburg, heeft zich als theologe en gelovige verdiept in de christelijk
mystiek. Zij deelt haar gedachten regelmatig via haar site Parelduiken in de Bijbel.
“God is in Waardanook” is zo’n gedeelde gedachte. Juist in de dagen dat wij met
dankbaarheid vieren dat God ons in het kerkgebouw op zo’n bijzondere wijze wil
ontmoeten, is het ook goed ons te beseffen dat God daar niet aangebonden is en dat
wij Hem “Waardanook” kunnen ontmoeten. Ik geef u hieronder de gedachten van
Marga Haas door. Misschien en goede aanleiding om er eens onder de koffie na de
viering samen over door te praten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------God is in Waardanook
Het is een bekend verhaal. Jakob vlucht voor zijn tweelingbroer Esau. Hij heeft de
zegen voor de eerstgeborene aan hun blinde vader Isaak ontfutseld door zich voor te
doen als zijn nét iets oudere broer. Esau is woest. ‘Ik zál hem!’ Moeder Rebekka
vreest voor het leven van haar jongste en stuurt hem naar haar broer Laban in Haran.
En dan krijgt Jakob zijn beroemde droom. Maar waar gebeurt dit precies?

Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een
plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een
van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen
slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en
helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en
afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je
voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik
aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op
de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het
noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde
gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen
gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan
heb wat Ik je heb beloofd.’ Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze
plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat een
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit
moet de poort van de hemel zijn!’ De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die
hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten.
Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz.
(Genesis 28:10-19)

De droom van Jacob (uit: Morgan Crusader Bible, Parijs, Frankrijk, ca. 1244-1254).

Er viel me iets op toen ik dit verhaal hardop las in de Naardense vertaling. In vers 10
en 11 staat daar: ‘Jakob trekt weg van Beëer Sjeva en gaat op Haran aan. Hij bereikt
het oord en overnacht daar. Hij neemt een van de stenen van het oord en legt die
aan zijn hoofdeinde. Zo slaapt hij in, in dat oord.’ Wat gek! Drie keer ‘het oord’ in één
enkel vers. Jakob is nog niet in Haran, dus daar verwijst ‘het oord’ niet naar. Maar de
verteller heeft het wel over ‘hét oord’. Vreemd.
In dat oord droomt Jakob de bekende droom van die ladder die van de aarde aar de
hemel reikt en waarover engelen opklimmen en neerdalen. Hij ziet en hoort de God
van Abraham en Isaak, die hem land en nakomelingen belooft en zegt ‘Ik ben met je’.

Jakob wordt wakker en erkent dat de Ene daar aanwezig is. Voorheen, zegt het
verhaal, heette het daar Luz. Kijk. Nu wordt het nog vreemder. Waarom doet de
schrijver van Genesis zo ingewikkeld als dat oord een naam heeft, namelijk Luz?
Waarom maakt hij een plaats met een naam naamloos? Waarom schrijft hij niet
gewoon: Jakob kwam bij Luz; hij overnachtte daar en droomde?
Naamloosheid
De Bijbelschrijvers bedienen zich vaker van naamloosheid. Een naamloos mens of een
naamloze plek. Daarmee maken ze de verhalen niet onpersoonlijk, maar
bovenpersoonlijk. Als er een naamloze man of vrouw ten tonele wordt gevoerd, is dat
niet een ‘niemand’, maar een ‘iedereen’. Iedereen zou die mens kunnen zijn. Een
naamloos iemand is een uitnodiging. Wij mogen onszelf in die mens zien. Als er
sprake is van een plek zonder naam, dan gaat het de schrijver niet om díe specifieke
plek, maar vertelt hij iets dat overal, wanneer dan ook, waar dan ook gebeurt of zou
kunnen gebeuren. Dat de schrijver van Genesis in een bijzinnetje toevoegt dat die
plek vroeger Luz heette, benadrukt dat hij die plek eerder expres naamloos liet. ‘God
is hier’, erkent Jakob. God is anywhere. God is in Waardanook.
Overal huist God
Op die plek, Waardanook, ervaart Jakob de tegenwoordigheid van God. Hij bereikt
die plaats, gaat er slapen, wordt wakker en weet dan: ‘Op deze plaats is de HEER
aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Nee, inderdaad, hij was het zich niet bewust; hij moest
eerst wakker worden. Grappig genoeg gebeurt dat in zijn slaap. Door zijn droom zijn
hem de ogen geopend voor de Aanwezige. Jakob zet een steen rechtop en zalft deze.
Hij noemt deze plek Betel. Dat betekent: huis van God. Jakob zegt daarmee: deze plek
is huis van God, op deze plek woont God. Maar wij weten inmiddels: deze plek is niet
precies die plek, maar anywhere. Waardanook is het huis van God. Of, andersom: het
huis van God is waar dan ook.
‘God is overal en te allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig’, schrijft de
middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. God is waar dan ook en wanneer dan ook
op gelijke wijze tegenwoordig. Altijd en overal te ervaren voor iedereen. Alleen: wij
zijn het ons vaak niet bewust. Onze ogen zijn er niet voor geopend. Wie zijn ogen er
stap voor stap (of soms plotsklaps, door een crisis bijvoorbeeld) voor laat openen, die
gaat het zien. Die gaat God zien achter, in, onder alles. Elke situatie is thuis, is
bergplaats voor God. Hij is aanwezig, overal en altijd, maar verborgen in de diepte
van het bestaan. In de meest verheven ervaring en in het meest alledaagse klusje, en
dat op gelijke wijze.
God laat zich ‘hier’ kennen, ervaren, zien, voelen, horen – maar ik, ík zie het zo vaak
niet. Ik loop eraan voorbij, omdat ik gericht ben op mijn eigen plannen en doelen.
Omdat ik denk dat God zus of zo is en ik Hem misloop omdat Hij anders blijkt te zijn
dan ik me had voorgesteld. Omdat ik geleerd heb te denken dat God alleen in kerken
en tempels woont. Maar God woont in Waardanook.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Diocesane livestreamvieringen
Diocesane livestreamvieringen in de komende tijd
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.
5. Hoe wij vieren
In juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.
Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.
1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.

2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig.
N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen
die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.
3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.
4. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand,
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.
Hygiëne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt
echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent
vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.
Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie
onder één of twee gedaanten te ontvangen.
Wietse van der Velde, pastoor
6. De ‘thuiscollecte’
U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om
andere redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon

door. Het Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten,
de inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk.
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de
bekende bankrekening van de kerk.
Rekeningnummer van de parochie is:
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

7. Veilige kerk
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
8. Agenda
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur.
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.
Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 24 december
Kerstavond, tijd wordt nog bekendgemaakt .
9. Contact
Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen
deservitor (waarnemend pastoor):
can. drs. Wietse van der Velde,
Jan R. Stuutstraat F8,
9663 SE Nieuwe Pekela
tel. O597 221080/06 481 99 493
secretaris
Renée Lokman
mail: secretaris@groningen.okkn.nl
contactpersoon Friesland:
Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl

