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Secretariaat en kerkelijk bureau 
Adres Radesingel 4, 9711 EJ  Groningen 
Telefoon 050 – 3 12 42 15 
E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl 
Website www.stmartinusparochie.nl 

 
In de parochie is pastoraal werkzaam 
Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar 
Telefoon 050 – 3 12 42 15 
Spreekuur Dinsdag van 10 tot 12 uur 

 
Kerkbestuur 
Voorzitter Plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar 

 
Rooms-katholiek kerkhof 
Adres Hereweg 89, 9721 AA  Groningen 
Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren) 

 
Rooms-katholieke basisscholen 
Sint Michaëlschool 
Adres Butjesstraat 8, 9712 EW  Groningen 
Telefoon 050 – 3 12 52 82 
Bisschop Bekkersschool 
Adres Siriusstraat 1, 9742 KT  Groningen 
Telefoon 050 – 5 77 95 06 

 
Studentenparochie Sint Augustinus 
Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr. 
https://facebook.com/st.augustinus/ 

 
Redactie Rondom 
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert 
van der Werff, Lars Sanders en Robbert Jan 
Bron. 
Vormgeving Meta van Zoelen. 

 
De redactie van ‘Rondom Sint Martinus’ treedt 
verzamelend op. Het wel of niet opnemen van 
artikelen of het inkorten ervan wordt zorgvuldig 
afgewogen, eventueel in overleg met het 
kerkbestuur. Het is ondoenlijk om met elke 
schrijver of schrijfster hierover contact op te 
nemen en/of te corresponderen. We vertrouwen 
erop dat u hiervoor begrip heeft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.-Jozefkathedraal St.-Franciscuskerk 
Radesingel 2 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Zaagmuldersweg 67 
Tel. 050 – 3 13 79 19 b.g.g 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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4 juni 2017 
t/m 

8 juli 2017 

 
13 mei  

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

Noord Mw. M. Melenhorst - Vroome 
Noorderhaven 49 
Tel. 06 – 22 54 93 46 

Selwerd Mw. C. Curiël 
Duindoornstraat 34 
Tel. 050 – 5 77 40 02 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Paddepoel Mw. A.C. ten Voorde,  
Zonnelaan 241 
Tel : 050 – 5 73 10 10 

Oost Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Gekomen is uw lieve mei 

 

Zo begint een lief Marialied voor deze maand. Ik ken het uit mijn jeugd en het blijft dierbaar, ook na 

zovele jaren. Is het vreemd dat de mooiste maand van het jaar, wanneer alles in jonge bloei is, aan de 

moeder van de Heer is toegewijd? Ons geloof betekent ook schoonheid, poëzie. We zullen de Moeder 

Gods Maria toezingen in deze maand en in het bijzonder in het Marialof op de eerste (7 mei) en de 

laatste zondag (28 mei). 

 

Liturgisch staat deze maand nog helemaal in het teken van Pasen. Immers de Paastijd eindigt met 

Pinksteren, dit jaar 4 juni. Dat wordt een bijzonder weekend want op de zaterdag ervoor, 3 juni, wordt 

onze nieuwe bisschop, Mgr. C.F.M. van den Hout, gewijd. Van dan af bidden we in de H. Mis voor paus 

Franciscus en onze bisschop Cornelis – naar zijn eerste voornaam. Ron is zijn roepnaam. 

 

Grote vreugde voor ons bisdom dat we eindelijk een bisschop hebben en ook om de man die het 

geworden is. Een bisschop is herder, leraar en bestuurder. Deze bisschop wil vooral herder zijn, waar zijn 

voorganger wellicht meer leraar was. Zo heeft ieder zijn accenten en kwaliteiten. Mgr. Van den Hout 

heeft een rijke ervaring als pastoor en deken o.a. in de Bommelerwaard, wat een gemengd gebied is in 

het noorden van het Bossche bisdom, met katholiek én protestant. Ook die ervaring komt hem goed van 

pas in het Groningse. 

Op 3 juni is dus de bisschopswijding en de dag erna, op het Hoogfeest van Pinksteren zal hij voor het 

eerst de Hoogmis celebreren in zijn kathedraal, uiteraard om 11 uur. 

 

Terug naar de meimaand, de Paastijd, waarin op zondag 14 mei een 17-tal jongens en meisjes de Eerste 

H. Communie zullen vieren. Hun namen vindt u verderop in dit blad. Dit jaar zijn het voornamelijk 

jongens, toevalligerwijs. Zij hebben zich daar sinds januari op voorbereid onder leiding van Lidy ten 

Voorde en Jan Havinga, en natuurlijk ook de pastoor. 

 

In de week daarna vieren we op donderdag 25 mei Hemelvaartsdag, 

als een zondag. Een aantal parochianen, een tiental, en anderen, 

totaal 22 personen, maken in die week een bedevaart naar het H. 

Land, mede onder leiding van deze pastoor en georganiseerd door 

Kerk in Nood. Het is altijd weer indrukwekkend daar te zijn waar Jezus 

was en zovele plekken te zien die ons door de hele Bijbel bekend zijn. 

 

Tenslotte nog even een terugblik naar Palmzondag en Pasen. 

Palmzondag vierden wij met bijna 500 mensen waaronder een 80-tal 

kinderen. Dat was een feest, onder een stralende zon. Met Pasen zijn 

vier jonge mensen in de Kerkgemeenschap opgenomen door Doopsel 

en Vormsel. Dat maakte Pasen tot een extra mooi feest. 

 

Dat wij allen in geloof mogen groeien en dat als gemeenschap beleven. Is er in tijden van verwarring een 

beter houvast? 

 

Pastoor R. Wagenaar 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 
17.30: H. Mis (woensdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
17.00: H. Mis (Engels) 
 

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-
woorddienst en voor de kleinsten een crèche 

 

Zondag -  30 april 2017, 3e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 2: 14, 22 - 28     |     1 Petrus 1: 17 - 21     |     Lucas  24: 13 – 35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 

 

Zondag -  7 mei 2017, 4e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 2: 14a, 36 - 41     |     1 Petrus 2: 20b - 25     |    Johannes 10: 1 - 10  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 11.30 H. Mis (Papiamento) 11.00 Hoogmis 
   15.00 Marialof 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zondag -  14 mei 2017, 5e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 6: 1 - 7     |     1 Petrus 2: 4 - 9     |     Johannes  14: 1 - 12       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis waarin 17 kinderen hun 
    Eerste H. Communie ontvangen 
     

 

Zondag -  21 mei  2017, 6e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 8: 5 - 8, 14 - 17     |     1 Petrus 3: 15 - 18     |    Johannes 14: 15 - 21  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
     

 

 

Sint-Franciscuskerk  
Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag -  25 mei  2017, Hemelvaart van de Heer 

Lezingen Handelingen 1: 1 - 11     |     Efeziërs 1: 17 - 23     |    Matteüs 28: 16 - 20  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  28 mei  2017, 7e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 1: 12 - 14      |     1 Petrus 4: 13 - 16     |    Johannes 17: 1 – 11a  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 13.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
   16.00 Marialof 
     

 

 

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

14 mei: Overleden zoon Hans 
 Jan van Schaik 
 Yvonne Kessels – Snijders 
21 mei: Ton Duijvesteijn 
28 mei: Jan van Schaik 
 Uit dankbaarheid voor een 90e 

verjaardag 
 Voor een bijzondere intentie 
 
St.- Franciscuskerk 
 
30 april:  Gré Staal 
7 mei: Gré Staal 
 Annie Kruisman – Meijer 
14 mei: Gré Staal 

Collecte doeleinden 
 
30 april: 1. Parochie 
  2. Restauratie Orgel 
7 mei:  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding van het Bisdom 
14 mei:  1. Ouderenwerk 

2. Onderhoud Gebouwen 
21 mei:  1. Parochie 

2. Jongerenwerk 
25 mei: 1. Altaarbenodigdheden 

2. Energiekosten 
28 mei:   1. Bloemversiering Kerken 

2. Restauratie Orgel 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 1 mei 2017 is de maandelijkse  
H. Mis in de kapel (1ste maandag van de maand)  en 
is er na de Mis gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of 
thee.  
Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt er een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Het is altijd een erg plezierig samenzijn. 
Van harte welkom op donderdag 4 mei 2017.  

Eerste H. Communie 
 
Op zondag 14 mei ontvangen de volgende 

kinderen hun Eerste H. Communie tijdens de 

hoogmis in de St.-Jozefkathedraal:  

Luke Bergsma, Valentino Blank, Timo 

Goedgedrag, Maas van der Ham, Roef van der 

Ham, Tomas Heizenberg, Hugo Holdert, Loïc 

Hovingh Mertens, Christian Kerolos, Kiviano 

Lopes, Gerdyon Peny, Vito Silva, Victoria 

Visser, Vojta van Wesdonk, Cheriva Winedt, 

Devano Winedt en Isyla Winedt. 
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                    Mei 2017 

01 H. Mis in de kapel van het R.K. kerkhof om 

9.30 uur. 

04 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancentrum om 9.30 uur. 

09 Lezing door pastoor K. Tolboom over 

kerkvader Augustinus. Om 20.00 uur in de 

parochiezaal. 

11 Lentetocht Senioren. 

16 Lezing door Pia Lokin over Charles Ruijs de 

Beerenbrouck. Om 20.00 uur in de 

Parochiezaal. 

28 Een Uurtje Eeuwigheid: Gemengd Koor “de 

Zingerij” o.l.v. Martijn de Jager. Om 14.00 

in de St.-Jozekathedraal. 

  

                    Juni 2017 

03 Installatie van Mgr. C.F.M. van den Hout. 

Om 11.00 uur in de St.-Jozekathedraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Carlotte Vigano 
 Vojteck van Wesdonk 
 Vajèn  Pinas 
 Giada Chun 
 Gulia Suriani 
 
Door het H. Doopsel en H. Vormsel werden in de 
Paaswake in onze parochiegemeenschap 
opgenomen: 
 Baue Bijleveld (23 jr.) 
 Sean Becking (25 jr.) 
 Joey Heemskerk (23 jr.) 
 
Ontving tijdens de Paaswake het H. Vormsel 
 Maciej Kedzierski (27 jr.) 
 
Hebben een christelijk huwelijk gesloten: 
 Mark de Vries en Kitty Goeman 
 

Lezingen in de Sint Martinusparochie  
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in de 
pastorie, Radesingel 4, Groningen 
 
9 mei: Over kerkvader Augustinus 
Door pastoor K. Tolboom (Assen) 
Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen aansloeg aan 
de hoofdpoort van de slotkerk van Wittenberg. 
Deze daad zou het begin worden van de 
Reformatie: het ontstaan van het 
Protestantisme binnen het christendom van 
Europa. In het kader van dit herdenkingsjaar 
geeft pastoor K. Tolboom uit Assen een lezing 
over het gedachtegoed van Augustinus (354-
430). Dit gedachtegoed heeft een belangrijke 
rol gespeeld tijdens deze godsdienstige 
omwenteling. Zo waren voor Luther 
Augustinus’ ideeën over Gods genade leidend. 
Maar wie was die Augustinus eigenlijk? Was hij 
een dorre kamergeleerde die niet achter zijn 
boeken vandaan kwam? Of was hij ook 
predikant en herder? Augustinus was bisschop, 
maar wat waren eigenlijk zijn banden met de 
bisschop van Rome? In de Oudheid heeft 
niemand geleefd over wie we zoveel weten als 
over deze bisschop… Pastoor Tolboom 
verdiepte zich in Augustinus en vertelt 
hierover. 
 
16 mei: Charles Ruijs de Beerenbrouck, rots in 
de branding 
Door Pia Lokin 
Ruim een eeuw na de hervorming van het 
Koninkrijk der Nederlanden onder Koning 
Willem I, in september 1918, trad er voor het 
eerst een Rooms Katholiek als minister-
president van Nederland aan. De Eerste 
Wereldoorlog was nog niet ten einde, in 
Europa heerste chaos, ziekte, dood en verderf. 
In Rusland woedde een revolutie die zich als 
een veenbrand over Europa verspreidde en 
koningen en keizers van de troon stootte. In 
Nederland riep Troelstra op tot revolutie, 
vroeg en verkreeg de Duitse keizer asiel. België 
wil een deel van Nederland annexeren. In deze 
roerige tijden staat de jonge premier Ruijs – hij 
is pas 44 jaar – pal voor de democratie en het 
legitieme gezag. Een rots in de branding. 
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Wat is liturgie eigenlijk? 

door Rolf Wagenaar 

 

De liturgische werkelijkheid is zo groot dat de Kerk er door de eeuwen heen meerdere benamingen voor 

heeft gebruikt, zoals eredienst, cultus en liturgie.  

 

Liturgie is méér dan wat mensen tot stand brengen. De goddelijke eredienst is allereerst het werk van 

Christus zelf. Het is door Zijn menswording en verlossingswerk dat het heil is gebracht. De christelijke 

cultus is daarom allereerst het handelen van Christus tot Verheerlijking van zijn hemelse Vader en ten 

bate van het volk van God. 

 

Dat heilshandelen van Christus wordt in de liturgie tegenwoordig gesteld en de vierende gemeenschap 

krijgt daaraan deel. Zo is de eredienst de uitoefening van de priesterlijke taak van Jezus Christus. Daarin 

wordt de heiliging van de mensen bewerkt door waarneembare tekenen, tegenwoordig gesteld door de 

kerk,  het mystieke lichaam van Christus. De openbare eredienst wordt uitgeoefend door Christus, het 

hoofd van de Kerk en door de ledematen.  

Deze eredienst, liturgie, is daarom pas dán echt wanneer die, in naam van de Kerk, door bevoegde 

personen wordt uitgeoefend en in handelingen die door het gezag van de Kerk zijn goedgekeurd. 

 

Christus zelf is de eerste liturg. De hele liturgie en al het liturgisch handelen dienen daarom geordend te 

zijn op Christus. 

 

De liturgie is allereerst gave van God in Christus aan de mens, waardoor deze geheiligd wordt en pas 

daarna een handeling van de mens op God gericht. Geen prestatie dus van de mens jegens God en de 

medegelovigen, maar geschenk van God in Christus aan de mens.  

 

Natuurlijk valt er nog heel veel meer over liturgie te zeggen, maar dit is de kern en het uitgangspunt. 
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Maria-bloemen in de St.-Jozefkathedraal 
Door Egbert van der Werff 

 
Maria wordt geassocieerd met bloemen en omgekeerd worden talloze bloemen aan Maria gekoppeld. 

Verschillende bloemen en planten hebben namen die rechtstreeks naar Maria verwijzen, zoals 

Marialelie, Mariadistel, Onze-Lieve-Vrouwe-Bedstro, Vrouwenmantel en Marigold (Goudsbloem). 

 

In kerken zijn bloemen niet zomaar versiering, maar vaak verwijzen ze naar Maria, als symbool van een 

deugd of eigenschap en als verwijzing naar een legende rond Maria. 

 

In de St.-Jozefkathedraal komen ook verschillende Maria-bloemen voor. Allereerst in de tegelvloeren 

van de paden en op de beschilderde wanden van het schip van de kerk: de fleur-de-lis. Dit gestileerde 

bloemmotief stamt uit de Romeinse tijd en werd later overgenomen door een Franse koning die claimde 

dat hij van Maria een fleur-de-lis en een vaatje zalvingsolie had gekregen (met andere woorden: hij zou 

door haar als koning zijn benoemd). Minder bekend is de legende van een vrome ridder uit de 14-de 

eeuw. Op een dag legde hij zijn wapens neer en trad hij in bij de Cisterciënzers. Deze naamloze monnik 

was echter niet zo slim en kon de tekst van het Ave Maria maar niet onthouden. Daarom herhaalde hij 

alleen maar de eerste twee woorden, ook al lachten de andere monniken hem hierom uit. Toen de 

monnik overleed, groeide er uit zijn graf een fleur-de-lis met op de blaadjes de woorden 'Ave Maria'. Zo 

liet Maria de andere monniken zien dat zij zijn devotie op prijs gesteld had.  

 

De ramen van de Rozenkrans hebben in de randversiering om en om een fleur-de-lis en een roos. Rozen 

zijn algemeen symbool voor Maria als koningin van de hemel. Daarbij staan rode rozen voor haar 

verdriet, witte voor vreugde en gele voor eer. De rozen verwijzen ook naar de Mystieke Roos uit de 

litanie: het verbeeldt onschuld, reinheid en kuisheid. De Mystieke Roos is ook uitgebeeld bovenin het 

eerste raam van de Rozenkrans, de Tweede Blijde Geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.  

 

Het eerste raam van de Rozenkrans, de Eerste Blijde Geheim, toont naast Maria de lelie. De lelie staat 

voor zuiverheid. In middeleeuwse afbeeldingen houdt de engel Gabriël dan ook een lelie vast toen hij bij 

Maria kwam, of staat er een vaas met een lelie naast de biddende H. Maagd. Al in de zevende eeuw 

vergeleek de Engelse kerkleraar Beda de Maagd Maria met een lelie: “Het zuivere wit van haar bladeren 

symboliseren haar lichamelijke zuiverheid, de gouden helmknoppen staan voor het gloeiende licht van 

haar ziel.” 

 

Rondom het congregatiealtaar (naast de ingang van de sacristie) zijn ook Maria-bloemen afgebeeld. Op 

de noordmuur vindt men een lis (voor verdriet) en granaatappel (vruchtbaarheid), achter de luiken een 

zonnebloem (zucht naar God) en viooltje (nederigheid), en een roos en lelie.  

Op de predella van het altaar staat een Mariadistel en wederom een lelie. Distels staan bekend om hun 

stekels. Maar volgens een legende voedde Maria op een dag haar kind zittend naast een distel. Een 

druppel moedermelk viel op het donkergroene blad en liet hier voor altijd een wit spoor achter. Daarom 

wordt deze soort nog steeds Mariadistel of Melkdistel genoemd. 
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Tentoonstelling over Maria in het 

Catharijneconvent 

Door Egbert van der Werff 

 

In het Catharijneconvent in Utrecht loopt tot 20 

augustus 2017 een tentoonstelling over Maria. 

Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar 

beeltenis herkennen. Maria is onderwerp van 

ikonen, mozaïeken en schilderijen, 

manuscripten, sculpturen, prenten en prentjes 

en ook moderne kunst. Beroemde kunstenaars 

van alle tijden lieten zich inspireren door Maria 

en haar leven: o.a. Michelangelo, Rubens en 

Rembrandt.  

 

In de 2000 jaar cultuurgeschiedenis van het 

christendom zijn scènes uit het leven van Maria 

ontelbare malen uitgebeeld: geboorte, gang 

naar de tempel, annunciatie, geboorte van 

Christus, aanbidding van de herders en de drie 

koningen en de vlucht naar Egypte. Maar ook 

Maria langs de kruisweg, onder het kruis en met 

de dode Christus op schoot (Pietà). Daarmee is 

Maria vermoedelijk de meest afgebeelde vrouw 

ter wereld. Het wonderlijke en heilige 

levensverhaal van Maria loopt als een rode 

draad door de tentoonstelling die de gehele 

bovenverdieping van het museum 

Catharijneconvent beslaat. Vanaf de conceptie 

tot aan haar tenhemelopneming is Maria in 

uitingen van kunst te volgen.  

 

De tentoonstelling plaatst Maria in een breed 

cultureel kader. Ook thema’s als Mariadevotie 

en bedevaartsplaatsen passeren de revue. U 

ontmoet Maria ook in relatie tot andere religies 

(ook in de Koran komt Maria voor!). De 

tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria een 

mondiaal symbool is voor liefde, moederschap 

en gezin, maar ook van smart, troost en 

bescherming. Het gevoel, de warme associaties 

en emoties die Maria oproept bij mensen, 

komen in de tentoonstelling naar voren in de 

persoonlijke verhalen of ervaringen van diverse 

bekende en onbekende Nederlanders. Deze 

verhalen komen samen in bijzondere filmpjes 

die door de tentoonstelling heen verweven zijn.  

 

Bij de tentoonstelling verscheen een rijk 

geïllustreerd boek: 'Geen dag zonder Maria'. De 

lezer wordt elke dag verrast door Maria: met 

een feest of een legende, een mooi gedicht of 

gebed, een Mariaverschijning, een lach en een 

traan, een bijzonder recept. Het boek laat zien 

waar de wereldwijde verering van Maria 

vandaan komt en hoe Maria mensen tot op de 

dag van vandaag inspireert. Het is in de 

museumshop van het Catharijneconvent 

verkrijgbaar. Prijs: € 24,95. 

 

 

 

Collectie Catharijneconvent Utrecht 
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Voor God en de medemens 

De bloemenwerkgroepen in onze parochie 

Door Lars Sanders 

 

De redactie van Rondom wil de komende tijd aandacht besteden aan de werkgroepen die in onze 

parochie actief zijn. Wat drijft de vrijwilligers en wat draagt het werk bij aan hun geloofsleven? Zo vlak 

na de Pasen is het de uitgelezen tijd om aandacht te besteden aan de bloemenwerkgroepen in onze 

parochie. 

 

Bloemen zijn al eeuwen een zinbeeld voor God en zijn schepping . Hildegard von Bingen schreef rond 

1150: “In haar bloemen laat de aarde de geestelijke karaktereigenschappen van de mens zien, terwijl 

het schadelijke onkruid de slechte en duivelse kanten van de mens weergeven”. Bloemen staan echter 

niet alleen symbool voor ons mensen, maar ook voor het werk Gods. 

 

Het Missaal van de Rooms Katholieke kerk kent een aantal regels voor het gebruik van bloemen: 

terughoudend tijdens de advent, helemaal niet tijdens de veertigdagentijd (met uitzondering van 

zondag Laetare en eventuele andere feestdagen die in deze periode vallen), en in het algemeen liever 

niet direct op het altaar geplaatst. Genoeg om over te praten met de vrijwilligers die de bloemversiering 

in onze kerken verzorgen. 

 

Het is Goede Vrijdag vlak voor de Kinderkruisweg. De St.-Jozefkathedraal is nog helemaal vrij van 

bloemen, de heiligenbeelden afgedekt met paarse gewaden, de altaarvleugels  gesloten en het orgel 

wordt gestemd. In de kelder is het echter een drukte van belang. Hier worden de zes dames van de 

bloemenwerkgroep van de St.-Jozefkathedraal, Meta, Martha, Rix, Maame, Yana en Klara, al sinds dagen 

omringd door steekschuim, kippengaas, spijkers, mos en natuurlijk bloemen. Ze zijn al dagen druk in de 

weer om er voor te zorgen dat de kerk met Pasen een heel andere aanblik biedt. 

 

Ze zijn een hechte groep en stuk voor stuk al jaren actief. In het verleden was het zo dat een mevrouw 

van het koor af en toe een bos bloemen neerzette, nu wordt er wekelijks voor een passende 

bloemversiering gezorgd. Wekelijks met twee personen maar de Hoogfeesten zijn voor deze werkgroep 

in alle opzichten een feest. Dan is de hele groep bijeen en kan er qua bloemen flink uitgepakt worden. 

De sfeer zit er goed in, terwijl een bloemstuk nog een laatste kritische blik krijgt wordt er ook alweer 

gelachen om een kwinkslag van een van de werkgroepleden. Maar het zijn niet alleen grapjes, tijdens 

het bloemschikken worden er ook vaak serieuze gesprekken gevoerd. Ook gaat de groep regelmatig met 

elkaar eten, om de beurten bij een werkgroeplid thuis, belangrijk omdat de groep niet altijd in zijn 

geheel samenkomt. 

 

De bloemstukken worden door de werkgroep zelf ontworpen en uitgevoerd. Niet alle leden hadden 

evenveel ervaring met bloemschikken toen zij in de werkgroep begonnen, maar het groeit vanzelf als je 

er mee bezig bent. En de meeste werkgroepleden zijn al jaren actief. Meta heeft een opleiding 

bloemschikken gedaan en wordt door de anderen lachend 'creatief leider' van de groep genoemd. 
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Natuurlijk hebben de dames persoonlijk een voorkeur voor bepaalde bloemen, maar voor de 

bloemversiering in de kerk geldt dat niet. Hier werkt men met wat verkrijgbaar is en wat het beste bij de 

liturgie past. De namen van bloemen en materialen vliegen me tijdens het gesprek om de oren, terwijl 

de dames onvermoeibaar en goedgehumeurd doorwerken. Er zijn niet heel veel instructies aangaande 

het bloemgebruik in de kerk, maar toch komt het allemaal nog best precies. Tijdens Hoogfeesten wordt 

er rekening gehouden met de liturgische kleuren en de groep wil ook een bepaald effect creëren met de 

bloemversiering. Nu voor Pasen niet te stijf, een beetje losjes geschikt bijvoorbeeld. Meta: “We willen 

voor de mensen in de kerk bijdragen aan een completere beleving van de liturgie, vooral tijdens de 

hoogfeesten. De liturgie wordt er feestelijker door.”  Maame voegt er aan toe: “We doen het voor God, 

maar ook voor de medemens. Dat geeft vrede”. Dat laatste is te merken, er wordt veel aandacht en 

liefde besteed aan de bloemversieringen. Een stukje overhangend mos wordt nog even bijgewerkt om 

het bloemstuk goed in verhouding te laten  zijn met de pilaar waar het bloemstuk aan komt te hangen, 

een varenblad nog even verschoven om een prettiger effect te geven.  

 

Van liefde en aandacht voor de versiering van Gods Huis is ook sprake in de St.- Franciscus. Hier 

verzorgden Annie en Johan Kruisman jarenlang samen de bloemversiering tijdens onder andere Pasen. 

Sinds het overlijden van Annie afgelopen november doet Johan het alleen. Maar gelukkig zijn er altijd 

mensen te vinden die hem daarbij ondersteunen, zoals de kostersfamilie Lukassen. 

Met Pasen wordt ieder jaar de bloemversiering gemaakt  van de bloemen die voor de kruishulde op 

Goede Vrijdag zijn meegebracht door de parochianen. Dit jaar springen Maame Dijksterhuis en Egbert 

van der Werff bij om ook in de St.- Franciscus de liturgie op te fleuren. Omdat het schikken van de 

bloemen pas op stille zaterdag kan gebeuren, is het wel even doorwerken. Met vereende krachten komt 

het op tijd klaar. 

De gele en witte rozen worden verwerkt in grote bloemstukken voor het hoogaltaar; bloemen met 

andere kleuren komen in kleinere stukken op de zijaltaren. Op meerder plaatsen staan vazen met 

fleurige tulpen. 
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Mgr. A. Cavalli, apostolisch nuntius, wijdt de H. 
Oliën tijdens de Chrismamis  

Bisschopswijding op 3 juni 2017 
 
Op 1 april j.l. is Mgr. C.F.M. van den Hout door 
paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop 
van Groningen-Leeuwarden.  
De nieuwe bisschop zal op zaterdag 3 juni om 
11.00 uur tot bisschop worden gewijd in de St.-
Jozefkathedraal en de zetel van het bisdom in 
bezit nemen.  
Zondag 4 juni, op het hoogfeest van Pinksteren 
zal Mgr. Van den Hout in de St.-Jozefkathedraal 
de pontificale hoogmis celebreren. 
 

Bonifatiusdagen Dokkum 9-11 juni 
 
Van 9 tot 11 juni worden in Dokkum de jaarlijkse 
Bonifatiusdagen gehouden. Ook dit jaar heeft 
het programma een oecumenisch karakter. Het 
thema is: 'Tegendenken'. Er wordt aandacht 
besteed aan mensen die durven in te gaan 
tegen gangbare meningen, zoals de Zalige Titus 
Brandsma deed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Vrijdag 9 juni: jongerenprogramma 19.00 uur in 
de Bonifatiuskapel.  
Zaterdag 10 juni: middagprogramma voor 
gezinnen in de binnenstad van Dokkum.  
Daarnaast is er overdag een programma met 
onder andere een lezing over Titus Brandsma 
door Leo Fijen, een interactief programma over 
discriminatie en een programma van 
ontmoeting en bezinning (door de werkgroep 
Karmel Noord uit Drachten).  
Vanaf 20.00 uur is er in de Bonifatiuskapel een 
avondprogramma met muziek en poëzie, 
waarbij o.m. hedendaagse muziek wordt 
gecombineerd met het aloude gregoriaanse 
Requiem.  
Zondag 11 juni: Om 10.00 uur viering in de 
parochiekerk, gecelebreerd door Mgr. C.F.M. 
van den Hout. Aansluitend is er een 
gezamenlijke processie van alle kerken naar het 
Bonifatiuspark. Om 13.00 uur worden de 
Bonifatiusdagen afgesloten met een 
oecumenische viering in de Bonifatiuskapel. 
 
Voor uitgebreidere informatie verwijzen we 
naar de website van het bisdom Groningen-
Leeuwarden: www.bisdomgl.nl 

Mariaprocessie in Warfhuizen 
 
Op zaterdag 20 mei 2017 zal in Warfhuizen weer 
de jaarlijkse Mariaprocessie worden gehouden. 
14.00 uur: Eucharistieviering in de 
bedevaartkapel. 
15.00 uur: Sacramentsprocessie en Marialof. 
16.00 uur: Afsluiting in dorpshuis De Warf onder 
genot van een kopje koffie of thee. 
Deelname aan deze middag € 5,- per persoon. 
Jongeren tot 18 jaar gratis. 
Voor meer informatie: telefoon 050 - 5427158 
of www.mariabroederschap.nl of 
www.beslotentuin.nl. 
 

Oproep: Meedenken over collectes! 
 
Steeds minder mensen hebben contant geld op 
zak. Dat merken we in de collectes. 
Het kerkbestuur nodigt u uit mee te denken 
over hoe de collectes op een andere manier 
kunnen worden gehouden. 
Bieden vooraf betaalde bonnen uitkomst? Of 
een QR-code? Bestaat er een collecte app? 
Heeft u ideeën? Laat het ons dan weten. Stuur 
uw idee naar jjchettinga@home.nl, dan gaan we 
er mee aan de slag. 
 
Jos Hettinga 
Penningmeester Sint Martinusparochie 
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"Vele Gidsen onderweg" 

VNB Bedevaart naar Fatima en andere belangrijke plaatsen 

 

De VNB organiseert een bedevaart langs verschillende bedevaartsplaatsen voor parochianen en 

belangstellenden uit Groningen en Drenthe, van 4 tot en met 17 september 2017. 

Het belooft een mooie busbedevaart te worden langs tal van bijzondere plaatsen door  

verschillende landen, met indrukwekkende kathedralen en belangrijke Maria-heiligdommen. Het is dé 

kans om op één reis zowel in Fatima als in Lourdes te komen.  

 

De eerste stop zal in het Belgische Banneux (Maria-bedevaartsoord) zijn. De reis gaat verder naar La 

Salette in Frankrijk (Maria-bedevaartsoord), waar we overnachten en de lichtprocessie zullen 

meemaken. Aangekomen in Spanje verblijven we in Barcelona waar we o.a. de Sagrada Famillia zullen 

bekijken. Via het klooster in Montserrat (Zwarte Madonna) komen we voor de overnachting aan in 

Zaragoza. De reis wordt vervolgd naar Avilla om vervolgens de grens over te steken naar Portugal.  

In Portugal verblijven we een aantal dagen in Fatima en het hotel is vlak bij het Heiligdom. 

Fatima gedenkt in 2017 dat het 100 jaar geleden is dat Maria verschenen is aan de herderskindertjes. In 

Fatima zullen we de lichtprocessie mee maken en andere plechtigheden. 

Vanuit Fatima maken we een dagtocht naar Lissabon, waar we o.a het grote beeld Christus Koning 

(Christo Rei) bezoeken en de oude stad bekijken. Op de terugweg naar Nederland rijden we via het 

Spaanse Alba de Tormes (waar Theresia van Avilla begraven ligt) naar Salamanca.  

Weer terug in Frankrijk mogen we in Lourdes Maria in de grot begroeten en de lichtprocessie ervaren. 

Op weg naar Nederland wordt er nog een bezoek gebracht aan Rocamadour (Zwarte Madonna). De 

laatste overnachting is in Orléans voor we de terugreis naar Nederland aanvaarden. 

 

Voor informatie en interesse over deze bedevaart kunt u contact opnemen met Margret Pater (tel. 0597 

- 415368 / 06 - 11189638; margretpater@hotmail.com). 
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Lentetocht 11 mei 2017 
 

Op donderdag 11 mei 2017 organiseert de  

Sint Martinus Parochie weer haar jaarlijkse 

Lentetocht. We zijn er in geslaagd een mooie 

tocht te organiseren.  

Het is een uitstapje voor alle senioren van onze 

parochie. Toegankelijk voor een ieder die in 

staat is in een touringcar plaats te nemen. 

Rollators kunnen mee onder in de bus. 

 

Ondanks de prijsstijgingen proberen we de 

kosten voor deze dagtocht voor parochianen zo 

laag mogelijk te houden, n.l. € 25,00 per 

persoon. 

 

We vetrekken om 9.30 uur vanaf de Plutolaan 

329 en om 10.00 uur vanaf de St.-

Jozefkathedraal. 

Ervaring heeft ons geleerd dat het moeilijk is om 

de precieze tijd van terugkeer aan te geven. Dat 

zal zo rond 17.15 uur zijn. Neemt u zelf uw 

telefoon mee zodat u indien nodig zelf uw 

vervoer naar huis kunt regelen.  

 

U kunt uw € 25,00 samen met de strook in een 

enveloppe inleveren op het secretariaat van 

onze parochie.  

Bij betaling per bank op nr. NL89 INGB 0669 

9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie te 

Groningen onder vermelding Lentetocht.  

Uw aanmelding en betaling moeten uiterlijk 8 

mei binnen zijn. 

Bij opgave graag duidelijk vermelden waar u in 

de bus stapt. Opdat niemand blijft staan. 

Uw opgave telt pas mee na ontvangst van het 

verschuldigde bedrag. Vol is vol. 

 

 

OPGAVESTROOK 
 

Naam: 

 

Aantal personen: 

Adres: 

 

 

 

Telefoon: 

 

Opstapplaats (uw keuze aankruisen): 

 0 Plutolaan 

 0 St.-Jozefkathedraal 

 

Wijze van betalen (uw keuze aankruisen): 

 0 Contant 

 0 Per bank 

 

Mater Misericordiae 

 

Gebed tot Maria als moeder van 

barmhartigheid 

 

O Maria, moeder van barmhartigheid, 

 

Uw zoon heeft helende zalfolie gegoten in 

wond en pijn van de dood. 

Hij heeft de dood vernietigd en nieuw leven 

opgebouwd, 

Gods Zoon, die U droeg in uw schoot. 

 

Bid voor ons bij uw Zoon,  

O Maria, Sterre der Zee. 

U, voorspreekster in het leven,  

U, vreugde vol glans. 

Bid voor ons bij uw Zoon,  

O Maria, Sterre der Zee. 

 

O, Liefste moeder wil uw volk aanschouwen, 

dat met vertrouwen 

U als moeder eert 

en uw hulp en troost begeert. 

Zegen ons met Jezus' hart, 

troost ons in onze smart, 

sta ons bij in alle nood,  

toon ons Jezus na onze dood. 

 

Naar Hildegard van Bingen 
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.katholieknederland.nl 

www.RKKerk.net 

www.rknieuws.net 

www.rorate.com 

www.willibrordbijbel.nl 

 

 
 

Wories 
 

Voor al uw tegel en kitwerk 
(nieuwbouw en renovatie) 

 

□ Telefoon : 06 – 55 55 43 91 

□ Telefoon : 0598 – 35 20 14 

□ E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl 

□ Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl 

 

 

U doet toch ook mee? 
 

In twee kloosters in Polen 
verzorgen de zusters 90 
gehandicapte kinderen en 
vijftig jongeren. Door uw 
gift kunt u de zusters in hun 
zware taak bijstaan. Gaarne 
uw bijdrage op : 

 

IBAN  NL67INGB0006560476 
of op  

IBAN  NL50RABO0306503344 
 

t.n.v. Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubusk 
te Assen 

 

www.stipokin.nl 

 
 

€ 12,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89INGB0669912719 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom  St. 
Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

Stichting vrienden 
 

van de 
 

St. Jozefkerk Groningen 

 
Uw bijdragen zijn welkom als steun 
voor onze Sint Jozefkerk 

 
IBAN  NL23ABNA0641188188 

 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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Kapsalon 
 

Kapsoones 

 

Openingstijden 
 

Maandag :  13.00  –  18.00 
 

Dinsdag  t/m  Vrijdag 
  :  09.00  –  18.00 

 

Donderdag :  09.00  –  20.00 
 

Zaterdag :  09.00  –  17.00 

 
Folkingestraat 56 
9711  JZ    Groningen 
Tel : 050 – 3 18 24 21 

 

www.kapsoones.nl 

 

 

 
Groningerweg  42 

 
9738  AB    Groningen 
Tel  :  050 – 5 77 08 92 

 
Voor aankoop van uw nieuwe auto 

en/of reparatie, onderhoud en 
 

APK keuringen. 

 
Aanbod gebruikte auto’s op: 

www.garagetnoorden.nl 
 

Alles onder Bovag garantie 

 

 

Dick van der Meijden 
juridisch adviseur 

 
Langs de Tocht 17, 
9771 BR Sauwerd 

050–3061291 
d.vandermeijden 

@online.nl 

 
Dick van der Meijden adviseert, geeft 
cursussen en lezingen en heeft ruim 160 
boeken op zijn naam. Hij is 
gespecialiseerd in het omgevingsrecht 
en houdt zich de laatste jaren bezig met 
godsdienstwetenschappen. Twee 
boeken, die ik geschreven heb, zijn 
wellicht interessant voor U: 
“Verstandig geloven” geeft mijn 
zoekproces weer naar Christelijke 
geloofswaarden: € 18,90. 
“Tekst en uitleg van het Evangelie van 
Marcus” geeft uitleg aan dit evangelie: € 
9,99 in pdf en € 9,99 in epub (e-book). 
 
Deze boeken zijn te bestellen op 
www.boekenbestellen.nl. 

 

 

 

http://www.garagetnoorden.nl/

