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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 en Lars Sanders. 
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 

8 

1 oktober 2017 
t/m 

4 november 2017 

 
9 september 

 

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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Kerkproeverij 

Neem eens iemand mee naar de kerk 

 

In het tweede weekend van september (9-10 september) wordt voor het eerst in ons land door ruim 20 

kerkgenootschappen Kerkproeverij georganiseerd. Het idee komt uit Engeland en heet daar "Back to 

Church" ("weer terug naar de kerk"). In 17 landen is dit project al met succes georganiseerd. 

 

Wat is het idee? Wel, dat een persoonlijke uitnodiging cruciaal is om mensen weer de weg naar de Kerk 

terug te laten vinden. Velen zijn uit het ritme geraakt om zondags ter kerke te gaan, en durven niet 

meteen hun gezicht weer te laten zien. Dan is de drempel onnodig hoog geworden.  

Anderen zijn er helemaal niet mee vertrouwd, maar voelen er best voor, maar de onbekendheid met de 

mensen in de kerk, het verloop van de viering en de daarbij behorende manieren (wanneer staan, zitten 

en knielen bijvoorbeeld) kan maken dat men de stap niet zet. 

 
Misschien denkt u: "Moet ik dat wel doen?" Maar 

wanneer u er over nadenkt, zult u redenen 

genoeg kunnen bedenken waarom u zelf naar de 

kerk gaat, en dan is het minder vreemd om 

iemand uit te nodigen een keer mee te gaan. Een 

persoonlijke uitnodiging maakt daarom juist het 

verschil! Dus vraag uw buren, collega’s, vrienden, 

familieleden om dat weekend een keer mee te 

gaan, in het bijzonder de hoogmis van 11 uur in 

de Sint-Jozefkathedraal of om 9.30 uur in de 

prachtige Sint-Franciscuskerk. 

 

Wij hebben als parochie wel wat te laten zien. 

Allereerst een bloeiende, veelkleurige parochie 

(met veel jonge gezinnen, buitenlanders en 

ouderen). We komen samen in de hoogmis die 

wordt opgeluisterd met bloemen en koorzang. In de St.-Jozefkerk zijn de eerste banken links altijd 

gereserveerd voor jonge gezinnen. Er is een crèche in de pastorie en er is een kinderwoorddienst. De 

tweede zondag van de maand is er altijd een gezinsmis met accenten voor de kinderen. Dat treft dus. 

Laten we anderen uitnodigen om daaraan deel te nemen en nieuw of opnieuw mee te genieten van de 

vreugde van ons geloof. 

 

Wat doen we die zondag? Eigenlijk niets speciaals. Na de H. Mis wordt er zoals gewoonlijk koffie 

gedronken in de parochiezaal en binnenplaats op deze hopelijk zonnige zondag – deze keer alleen wat 

feestelijker. U kunt met uw gasten ook een rondleiding krijgen door de fraaie Sint-Jozefkathedraal waar 

zoveel te zien is. En er is voor de gasten een klein geschenkje toe. Het kan een prachtige gelegenheid 

zijn om over een drempel heen te gaan en iets moois en gezamenlijks te vieren en te beleven. Zegt het 

voort! 

 

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 -  27 augustus 2017, 21e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 22: 19 - 23     |     Romeinen 11: 33 - 36     |     Matteüs  16: 13 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  3 september 2017, 22e zondag door het jaar 

Lezingen Jeremia 20: 7 - 9     |     Romeinen 12: 1 - 2     |     Matteüs  16: 21 - 27       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  10 september 2017, 23e zondag door het jaar 

Lezingen Ezechiël 33: 7 - 9     |     Romeinen 13: 8 - 10     |    Matteüs 18: 15 - 20  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  17 september 2017, 24e zondag door het jaar 

Lezingen Sirach 27: 30; 28: 1 - 7      |     Romeinen 14: 7 - 9     |    Mattëus 18: 21 - 35  

                               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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Zondag -  24 september 2017, 25e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 55: 6 - 9     |     Filippenzen 1: 20c  -  24, 27a     |    Mattëus 20: 1 – 16a  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 
Misintenties 

St.-Jozefkerk 

27 augustus:  Jan van Schaik 
 Hendrik Jan Dusink 
 Lammechien van Dijk - Stäbler 

  Piet Buurman 
 3 september:  Hendrik Jan Dusink 

   Jo Dusink – Kassens 

   Lammechien van Dijk - Stäbler 

   Piet Buurman 

10 september: Overleden zoon Hans 

             Jan van Schaik 

      Lida Medendorp 

   Hendrik Jan Dusink 

   Jo Dusink - Kassens 

   Lammechien van Dijk - Stäbler 

   Piet Buurman 

17 september: Ton Duijvesteijn 

   Hendrik Jan Dusink 

   Jo Dusink - Kassens 

   Piet Buurman 

24 september: Jan van Schaik 

   Hendrik Jan Dusink 

   Jo Dusink - Kassens 

   Piet Buurman 

 

St.- Franciscuskerk 

27 augustus:  Jos Kerstholt 
 3 september:  Gré Staal 

   Jos Kerstholt 

10 september: Gré Staal 

      Lida Medendorp 

   Jos Kerstholt 

17 september: Gré Staal 

24 september: Gré Staal 

Collecte doeleinden 
 
27 aug. 1. Parochie 
  2. MIVA 
3 sept.  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
10 sept. 1. Parochie   
  2. Restauratie orgel  
17 sept.: 1. Onderhoud gebouwen 
  2. Energiekosten 
24 sept. 1. Altaarbenodigdheden 
  2. Werkgroepen parochie 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 4 september 2017 (eerste maandag 
van de maand) is de maandelijkse H. Mis in de 
kapel van het R.K. Kerkhof 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 7 september 
2017. 

H. Vormsel 
 
Bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout zal op 
zondag 15 oktober, in de Hoogmis van 11 uur, het 
H. Vormsel toedienen. De voorbereiding begint na 
de schoolvakantie. Jongeren kunnen vanaf het 
moment dat zij net naar de middelbare school 
gaan, deelnemen aan deze voorbereiding. Zij 
kunnen zich hiervoor op werkdagen tussen 10 en 
15.30 uur opgeven bij parochiesecretaresse mevr. 
L. ten Voorde, tel. 050 - 3124215. 
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 September 2017 

04 H. Mis in de Kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

07 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Nierman Centrum om 9.30 uur. 

09 Open Monumentendag in St.-

Franciscuskerk, St.-Jozefkerk en het R.K. 

Kerkhof. 

24 Een Uurtje Eeuwigheid: Moderato 

Cantabile o.l.v. Nana Tchikinasvili Om 

14.00 uur in de St.- Jozefkerk. 

24 Beachvolleybal met het jongerenplatform 

van het Bisdom. Start om 14.00 uur in de 

St.-Franciscuskerk. 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Charé Chamon 
 Faas Poos 
 Djesyno Winedt 
 Udjen Noten 
 Richaira Noten 
 Eva Saleem 
 Maximiliano Dijkhoff 
 Milangelo Dijkhoff 
 Mila-Anna Dijkhoff 
 
Als volwassene opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap door het H. Doopsel en 
het H. Vormsel: 
   Daphne Liane Jonker 
   Akke Anna Mulder 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Gesina de Ridder - Nuijten (82 jaar) 
 Hendrik Jan Dusink  (91 jaar) 
 Lammechien van Dijk - Stäbler (88 jaar) 
 Jos Kerstholt (76 jaar) 
 Piet Buurman (75 jaar) 

10 september  
Gezinsmis en Kerkproeverij 
 
Zondag 10 september is de tweede zondag 
van de maand: dan is er om 11.00 uur in de 
St.-Jozefkathedraal de gezinsmis; met een 
preek die voor de kinderen begrijpelijk is. 
Het is tevens "Kerkproeverij". U kunt gasten 
meenemen die nog niet of lang niet in de kerk 
waren. De koffie zal wat feestelijker zijn en de 
gasten kunnen een rondleiding krijgen. 
Tenslotte een klein presentje toe. 

Kerkbijdragen parochianen per 1 juli 2017 

 
- deelnemende huishoudens in 2016: 221 
- deelnemende huishoudens in 2017: 187 

In het staatje ziet u de stand tot en met juni 2017 en 
de stand van juni 2016. Zoals u ziet lopen we nog 
achter ten opzichte van 2016. Het streefbedrag in 
2017 is € 77.000,- Er is van 187 huishoudens een 
bijdrage ontvangen. We gaan voor 500! Doet u 
alstublieft mee! 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekening 
NL92  INGB  0000 0117 50 o.v.v. Kerkbalans Sint 
Martinusparochie, Groningen. 

t/m juni 2017

t/m juni 2016 35.063,70

t/m juni 2017 32.076,40

heel 2017 77.000,00

0,00
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10.000,00
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20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
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50.000,00
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Onze man in de toren: Roel Hommes 
Door Egbert van der Werff 

 

Afgelopen jaar hebben we in Rondom aandacht besteed aan de vrijwilligersgroepen van de parochie. 

We sluiten deze serie af met een gesprek met Roel Hommes, de onderhoudsman van de parochie. 

 

Een jaar of zes geleden kwam hij via Rieks Kroon, die toen lid was van het kerkbestuur en 

verantwoordelijk voor het onderhoud, in de St.-Jozefkathedraal terecht. De deurtjes tussen de 

communiebanken moesten beter worden bevestigd. 

 

Er volgden verschillende projecten waarbij Roel betaald kon worden ingezet. Een ervan was het 

vervangen van lood van de torenspits. Samen met een loodgieter heeft hij het lood geïnspecteerd en de 

losse onderdelen vervangen. Een volgend project was het vervangen van de luiken van de dakkapellen 

van de zijbeuken. Dat kon van binnen uit. Boven de gewelven van de zijbeuken heeft Roel de looppaden 

verbeterd en er leuningen aangebracht. 

 

Het leukste project voor Roel was het aanbrengen van de vloeren van de toren. Het begon er mee dat 

Monumentenwacht, die eenmaal per twee jaar een inspectie van het monument doet, het 

onverantwoord vond om via een wiebelende ijzeren trap van 15 meter naar de top te klimmen.  

Bij Roel gingen de radertjes draaien. Het leidde tot een schets die in grote lijnen de basis werd van een 

tekening van de architect, die vervolgens door de officiële instanties als monumentenzorg werd 

goedgekeurd. Het resultaat werd niet slechts een verbeterde trap, maar een trappenhuis met houten 

vloeren. De vloeren kwamen op zodanige hoogte dat het van buitenaf niet stoort.  

 

Je moet wel inventief zijn met zo’n project, vertelt Roel. En dat is een kolfje naar zijn hand. Eerst 

vloermateriaal bestellen (liefst ongeveer op maat), dan balken plaatsen waarop een deel van de vloer 

gelegd kan worden; daarna een stukje hoger, enzovoort. De vloeren zijn door hem geplaatst zonder 

gebruik van steigers in de toren. Roel is opgeleid als molentimmerman en kent dus de techniek van 

bouwen in hout. Zoveel mogelijk werken met houtverbindingen en daarbij detaillering gebruiken die 

passen bij het gebouw. Je moet ook veilig werken. Niet alleen voor jezelf maar ook met het materiaal. 

Bijvoorbeeld: hoe krijg je dikke balken veilig boven? 

 

Nee, hoogtevrees kent Roel niet. Een van zijn hobby's, of eigenlijk sport, is klimsport. Daar leer je wel 

hoe je veilig omhoog en omlaag komt, hoe je je moet 'zekeren'. Dat kwam ook goed van pas toen hij de 

steunberen van kalkuitslag moest ontdoen en deze opnieuw voegen. 

 

Roel is niet katholiek. Hij omschrijft zichzelf als gelovig mens, maar niet zo passend bij een kerk. Of hij 

zich thuis voelt in de parochie? Dat zeker. Zaterdags na de ochtendmis drinkt hij voor hij aan klusjes 

begint gezellig koffie met de pastoor en een aantal vaste mensen. Al zeker vijf jaar doet hij mee met het 

opbouwen van de kerststal. Roel is handig en niet iedereen is dat. Meedenken met de groep over het 

thema van de kerststal en daar praktische oplossingen voor bedenken - dat is gewoon leuk. Met een 

groep werken aan iets is prima en een goede afwisseling van het werken in je eentje, ergens boven de 

gewelven, op het dak of hoog in de toren. 
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Lezingen in de Sint Martinusparochie 2017 - 2018 
 

Alle avonden worden gehouden op dinsdagen in de pastorie (Radesingel 4, Groningen) en beginnen om 
20.00 uur. Uitvoerige informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u op de website van de 
Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl 
 
17 oktober 2017: Natuurwet en katholiek 
wereldbeeld 
Door drs. D.B. Duzijn. Diederik Duzijn (1963) is 
priester, classicus en filosoof. 
 
Vele pausen in de traditie van de kerk hebben 
hun onderricht over menselijke gedrag en 
samenleven gebaseerd op de zogenaamde 
‘natuurwet’. In onze tijd waren het vooral 
Johannes Paulus II en Benedictus XVI die met 
kracht argumenteerden en aanspoorden om de 
universele geldigheid - voor alle mensen van alle 
tijden in alle omstandigheden -  van het 
natuurrecht te herontdekken. Hoe moeten we 
dat verstaan? Wat bedoelen we als we over 
natuurwet en natuurrecht spreken? En hoe kan 
dat natuurrecht ons helpen om in de 
fascinerende maar soms ook soms verwarrende 
caleidoscoop van het leven onze levensweg te 
zoeken? 
 
14 november 2017: Beelden uit de Apocalyps  
Door drs. R.R.B.W. Wagenaar. Rolf Wagenaar 
(1944) is plebaan-pastoor van de Sint 
Martinusparochie 
 
De kerk ziet het einde van het kerkelijk jaar in 
het licht van het einde der tijden. Daarover gaat 
het laatste boek van de Bijbel: de openbaring 
van Johannes ofwel de Apocalyps. 
Geen Bijbelboek heeft de Middeleeuwen zo 
gefascineerd als dit wonderlijke visioen, vanaf 
de vroegchristelijke tijd tot aan de Renaissance. 
 
12 december 2017: De oorsprong van het 
canonieke (kerkelijke) recht  
Door Prof. mr. dr. J.H.A. Lokin.  Jan Lokin (1945) 
is emeritus hoogleraar Romeins Recht en zijn 
geschiedenis. Hij specialiseerde zich in het 
Byzantijns Recht (Grieks-Romeins Recht). 
 
Het canonieke recht is voortgekomen uit het 
Romeinse recht. Oorspronkelijk leefde  de 
Romeinse kerk naar het Romeinse recht. Nadat 
de christelijke religie de staatsgodsdienst van 

het Romeinse rijk was geworden (4de eeuw) 
ontstonden er regels van concilies en uitspraken 
van pausen en vorsten over godsdienstige 
zaken. Al die regels zijn bijeengebracht in het 
zogenaamde Decretum van Gratianus (12de 
eeuw). 
 
23 januari 2018: Kruistochten 
Door Dr. P.W.F.M. Hamans. Paul Hamans 
pr.(1951) is priester en docent kerkgeschiedenis 
aan het groot-seminarie Rolduc en aan de 
Tiltenberg 
 
Heilige oorlog is in onze dagen helaas geen 
onbekend begrip. We kennen het uit de Islam 
(jihad). Ook in het christendom werden vele 
‘heilige oorlogen’ gestreden. In deze voordracht 
willen we stilstaan bij het begrip van de heilige 
oorlog en de rol van de Islam tot aan de 
kruistochten. Vervolgens willen we dit laatste 
fenomeen bezien in zijn oorzaken, ontwikkeling 
en gevolgen voor Kerk en West-Europese 
cultuur. 
 
6 februari 2018: Vernieuwing van het 
kerkinterieur: een eis van de liturgie?   
Door Prof. dr. S.L. de Blaauw. Sible de Blaauw 
(1951) is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke 
Kunst en Architectuur aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en is voorzitter van de 
Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en 
Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen – 
Leeuwarden. 
 
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 
talloze kerkinterieurs ingrijpend vernieuwd. Het 
motief daarbij was meestal: aanpassing aan de 
veranderende eisen van de liturgie. De 
katholieken lieten daarbij nooit achterwege te 
vermelden dat de ingreep plaatsvond ‘in de 
geest van het Tweede Vaticaans Concilie’. 
Onze huidige kerkinrichtingen zijn nog steeds 
sterk bepaald door de vernieuwingsgolf van een 
halve eeuw geleden. Intussen is er wel op brede 
schaal behoefte aan herziening. 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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In diverse kerken zijn al weer nieuwe 
inrichtingen tot stand gekomen. 
In deze voordracht wordt In het licht van de 
actuele heroverwegingen en herinrichtingen 
teruggekeken naar de vernieuwingen in onze 
kerkinterieurs na de Tweede Wereldoorlog, met 
speciale aandacht voor de kerken in Groningen.  
 
6 maart 2018: 50 jaar Humanae Vitae  
Door kardinaal W.J. Eijk. Dr. Willem Jacobus Eijk 
(1953) is de Aartsbisschop van Utrecht en sinds 
18 februari 2012 kardinaal. Hij was eerder 
bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Kardinaal Eijkstaat ook bekend om 
zijn kennis van de medische ethiek en de bio-
ethiek. 
 
Op 25 juli 2018 zal het 50 jaar geleden zijn dat 
Paus Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae 
publiceerde, die toen de nodige stof deed 
opwaaien. Humanae vitae is een profetisch 
document, dat door velen, onder wie ook een 
groot aantal katholieken, niet is begrepen. 
Sindsdien heeft de katholieke 
huwelijkstheologie vooral onder Paus Johannes 
Paulus II een hoge vlucht genomen. Een halve 
eeuw na de publicatie van Humanae vitae is het 
goed er nog eens naar te kijken met de ogen van 
die verdiepte huwelijkstheologie en het 
profetisch karakter ervan te ontdekken. 
 
10 april 2018: Het Kremlin en de Orthodoxie: 
Kerk  en Staat in Rusland in heden en verleden 
Door Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge. Hans 
van Koningsbrugge (1959) is hoogleraar 
geschiedenis en politiek van Rusland aan de RUG 
en directeur Nederland-Rusland centrum. 
 
Kerk en staat hebben in Rusland altijd een innige 
band gehad. Dit stamde uit Byzantijnse tijden 
toen symfonia en harmonia de samenwerking 
symboliseerden. 
In de Russische geschiedenis valt een innigheid 
tussen kerk en staat waar te nemen die bij 
andere landen ontbreekt. Hoe is dit zo gekomen 
en waarom is deze symbiose na de val van het 
Communisme wederom actueel? Oftewel, kan 
men in het huidige Rusland  wel spreken van 
een scheiding tussen Kerk en Staat? 
 
 

24 april 2018: Islam, uitdaging of bedreiging  
Door mr. J. van Voorst tot Voorst. Joris van 
Voorst tot Voorst (1954) is directeur van Kerk in 
Nood Nederland te ’s Hertogenbosch. 
 
Omdat christenen vooral in landen met een 
Moslim meerderheid worden vervolgd, 
ontkomen we niet aan de vraag wat de Islam 
zegt over de omgang met Christenen. 
Kerk in Nood maakt helder wat de Koran en 
Moslim geleerden zeggen en laat de praktijk, 
het leven van Christenen in diverse Islamitische 
landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten 
hoe de Katholieke Kerk de dialoog met de Islam 
ziet. 
 
15 mei 2018: De legenda Aurea en de 
beeldende kunst  
Door dr. A. Hilhorst. Ton Hilhorst (1938) 
studeerde klassieke talen en was werkzaam aan 
de Rijksuniversiteit Groningen in de vakgroep 
Bijbelwetenschap. Momenteel legt hij samen 
met zijn vrouw de laatste hand aan de integrale 
Nederlandse vertaling van de Legenda Aurea 
van Jacobus de Voragine. 
 
Jacobus de Voragine was een 13de-eeuwse 
dominicaan, prior, diplomaat en uiteindelijk 
aartsbisschop van Genua in Noord-Italië. Zijn 
beroemdste boek is zijn zogeheten Legenda 
Aurea of Gulden Legende. Dit werk bevat een 
groot aantal heiligenlegenden, die hij in verkorte 
vorm weergaf, allereerst ten behoeve van de 
predikers, maar toch ook voor privé-lectuur.  
Men zegt dat zijn Gulden Legende van 
fundamenteel belang is geweest voor de 
middeleeuwse beeldende kunst. Maar hoe 
moeten we dat opvatten? Kunstenaars konden 
natuurlijk inspiratie voor hun schilderijen 
opdoen in Jacobus’ legendenverzameling, en dat 
hebben ze ongetwijfeld vaak gedaan. Maar ook 
vóór Jacobus’ tijd werden al veel van de 
heiligenverhalen door kunstenaars uitgebeeld. 
Het belang van de Legenda Aurea is dan dat we 
die kunstwerken als het ware kunnen lezen met 
behulp van de beschrijvingen die Jacobus ons 
aanbiedt. Zo is hij een gids bij het begrijpen van 
de christelijke  kunst, vanaf de 13de eeuw tot in 
de 17de eeuw.
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Over de psalmen 
Door pastoor R. Wagenaar 

 
In de komende afleveringen van Rondom willen 

we aandacht geven aan de psalmen.  

Wie aan de psalmen denkt, denkt wellicht 

meteen aan het getijdengebed van monniken. 

De H. Benedictus schrijft zijn monniken voor dat 

ze zeven maal per dag moeten samenkomen om 

God te eren. Des nachts komen ze samen voor 

de metten, rond 5 uur –  ad matutines (= tegen 

de ochtend) en zo zingen ze de nieuwe dag, het 

nieuwe licht, in, vooral in de psalmen.  

In het 

monnikenleven 

d.w.z. Benedictijnen 

en Trappisten, staan 

de 150 psalmen 

centraal, maar ook 

priesters en 

religieuzen bidden 

dagelijks  in hun 

breviergebed de 

psalmen, over 4 

weken gespreid. 

 

Wat kunnen we in kort bestek over de psalmen 

zeggen alvorens een aantal nader te bezien? De 

150 psalmen die wij uit de H. Schrift in het Oude 

Testament kennen zijn niet de enige psalmen 

die uit de oudheid tot ons zijn gekomen. Ook 

andere godsdiensten in het nabije Oosten 

kennen psalmen.  

In Israël zelf kende men buiten de Schrift nog 

vele andere psalmen. 

Echter de ons bekende psalmen van de H. 

Schrift steken ver boven de andere uit. Dat is 

duidelijk in het feit dat zij nog steeds leven als 

contactmiddel tussen God en mens. Als Woord 

van God klinken de psalmen in de gemeenschap. 

Het zijn gemeenschapsgezangen, liederen van 

Gods volk. 

 

De psalmen zijn de ademhaling van Israëls 

godsdienstig leven. Ze zijn de neerslag van het 

geloof in Jahwe en het vertrouwen op zijn 

vaderlijke leiding. Het is, kort samengevat, loven 

en klagen. 

Bewondering en dankbaarheid klinken vanwege 

Gods grote daden, maar de psalmen 

verwoorden ook verslagenheid in rampspoed. 

In al de wisselende uitingen van het menselijke 

gevoelsleven wordt men steeds getroffen door 

het persoonlijk karakter ervan. God is voor de 

bidder geen ver en onaantastbaar wezen, maar 

een vader die met zijn 

kinderen begaan is. 

De psalmen werden in 

de oudtestamentische 

liturgie beleefd, zij 

hebben nieuwe klank 

gekregen in de 

christelijke eredienst, 

samen met Christus in 

de Kerk. Kerkvader 

Origenes zegt over de 

verhouding tussen het Oude en het Nieuwe 

Testament: vóór Jezus Christus was het Oude 

Testament water, nu is het wijn. 

Gelovigen ontmoeten de psalmen vooral in de 

liturgie. Immers, de psalmen zijn voor de 

gewone kerkgangers dichterbij gekomen - niet 

alleen vanwege de volkstaal, maar eveneens 

omdat het getijdengebed: ochtend-, middag-, en 

avondgebed na het laatste Concilie ook in veel 

parochiekerken wordt gebeden, geheel of 

gedeeltelijk. In de St.-Jozefkerk bidden wij het 

middaggebed voor de aanvang van de H. Mis 

van 12.30 uur. Daarnaast hebben de psalmen 

ook een plaats in de Eucharistie gekregen als 

antwoordpsalm na de eerste schriftlezing, met 

antifoon (refrein). 

 

Wij moeten de psalmen leren kennen, hun taal 

verstaan. Daartoe zullen we in de komende 

afleveringen een aantal psalmen nader 

toelichten. 
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Het geven van aalmoezen, bidden en boete doen 
Door Dick van der Meijden 

 

De leer van Jezus is neergelegd in de 

hoofdstukken 5, 6 en 7 van het evangelie van 

Mattheüs. Omdat deze leer werd ontvouwd op 

een berg, wordt ook wel van de Bergrede 

gesproken. Bij Lucas vindt men de leer in 6: 20-

49 (waar Jezus trouwens net van een berg 

komt). Bij Marcus vinden we de leer op 

verschillende plaatsen (3: 18-28; 7: 1-23). 

We gaan hier in op een onderdeel uit hoofdstuk 

6: de valse en ware vroomheid (Mattheüs 6: 1-

18). Jezus noemt in dit kader aalmoezen geven, 

bidden en vasten. Hij houdt zijn leerlingen 

telkens voor dat wanneer deze werken gericht 

zijn om in de gunst te komen van andere 

mensen, zij op aarde reeds hun beloning hebben 

ontvangen en dat men niet moet verwachten 

dat er een beloning van God komt. 

 

Voor het geven van aalmoezen kun je in 

moderne tijden lezen: het verrichten van 

schenkingen. Dat wordt bovendien bevorderd 

door de belastingdienst.  

Het verrichten van schenkingen behoor je 

geheim te houden; je bazuint het niet rond. Het 

zijn de huichelaars die hun schenkingen aan de 

grote klok hangen. Wanneer gestreefd wordt 

naar de lof van de mensen, is het verrichten van 

schenkingen egoïstisch. Het is ook egoïstisch 

wanneer dat geven het doel heeft om een 

beloning van God te krijgen. Het verrichten van 

schenkingen moet omwille van de mens in nood 

gebeuren en niet om enige beloning in de wacht 

te slepen. 

 

Bidden is een persoonlijke relatie met God. 

Bidden is ook intiem: niemand hoeft te weten 

wat je bidt en waarom je bidt. Men mag wel 

zien dat je aan het bidden bent, maar niemand 

kent de inhoud van dat gebed. Hardop bidden, 

zodat je gezien wordt door mensen, is 

verwerpelijk. Hardop gemeenschappelijk bidden 

in de kerk is niet verwerpelijk, maar wel als het 

gaat om gezien te worden door de mensen.  

In de stilte van het huis of van de natuur is een 

vorm waarbij je tot echt bidden komt. Het juiste 

bidden zal door God worden beloond.  Het 

bidden is dan ook voor God van waarde, omdat 

de biddende mens formuleert wat hem bezig 

houdt en welke steun hij vraagt van God. Het 

beloofde loon is de gebedsverhoring of de in het 

gebed ervaren nabijheid van God. 

 

 

Vasten doe je als je gezondigd hebt en boete 

wilt doen. De tijdgenoten van Jezus zagen niet 

alleen af van eten en drinken, maar ook van 

uiterlijke verzorging omdat ze aan het treuren 

waren. Jezus zegt echter dat, wanneer je vast, je 

niet somber moet zijn, maar je gezicht moet 

wassen zodat je niet door de mensen wordt 

gezien dat je aan het vasten bent. God, die in 

het verborgene ziet, zal je dan belonen, niet 

omdat je vast, maar omdat je oprecht berouw 

toont voor wat je hebt misdaan. 

 

Schenkingen, bidden en boete doen zijn ook nog 

van deze tijd. Doe het, maar hang het niet aan 

de grote klok. De beloning moet niet van de 

mensen komen, maar van God. 
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Bedevaart Kevelaer – 11 oktober 
 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar onze parochie 
in de Rozenkransmaand op bedevaart gaan naar 
Kevelaer, op 11 oktober. Kevelaer is één van de 
grootste bedevaartplaatsen van Duitsland.  
We bezoeken de Basiliek, de Genadekapel en de 
Kruisweg. Verder zijn er de Kaarsenkapel en de 
Biechtkapel (ook in het Nederlands). Rond de 
Genadekapel zijn er talloze winkels met 
devotionalia.  
 
Het programma van woensdag 11 oktober: 

- 7.00 uur vertrek per luxe touringcar vanaf 
het voormalig Bisschop Nierman 
Centrum, Plutolaan.  

- 7:15 uur vertrek St.-Jozefkathedraal. 
- 11.00 uur zal de bus in Kevelaer 

arriveren. 

- 11.30 uur H. Mis.

 
 

- 12.30 uur warme lunch in het 
Priesterhaus (bij de prijs inbegrepen). 

- 14.00 uur Kruisweg.  
Daarna tijd om zelf Kevelaer te ontdekken. U 
kunt bijvoorbeeld deelnemen aan andere 
plechtigheden die door de bedevaartleiding 
worden georganiseerd, zoals het pelgrimslof. 

- 16:30 uur zegening van devotionalia en 
Salve Regina bij de Genadekapel. 

- 17:00 uur vertrek naar Groningen. 
- 20:30 uur aankomst in Groningen. 

 
De kosten voor deelname aan de bedevaart voor 
de gehele dag, incl. busreis, koffie en warme 
lunch bedragen € 29,50 pp. 
Kinderen en jongeren tot 16 jaar mogen deze 
dag gratis mee. 
 
Opgave voor de bedevaart naar Kevelaer kan 
d.m.v. de opgave strook.  
Deze kunt U afgeven op het secretariaat in de 
pastorie of sturen naar Secretariaat St. 
Martinusparochie, Radesingel 4, 9711 EJ 
Groningen. 
Geef u snel op! Er kunnen maximaal 60 personen 
mee. 
 
Aanmelding gaat op volgorde van betaling. Het 
bedrag kan overgemaakt worden op rekening-
nummer NL89 INGB 0669 9127 19, t.n.v. Sint 
Martinusparochie, onder vermelding van:   
Mariabedevaart Kevelaer, of er kan contant 
worden betaald op de pastorie. 
 
We zouden uw opgave en betaling graag vóór 1 
oktober in ons bezit hebben. 
 
 
 
 

Opgavestrook Mariabedevaart Kevelaer 2017 
Naam/Namen (bij meerdere deelnemers): 
 
 
 
Adres: 
 
 
 
Plaats:  
 
 
Geb.datum/data (bij meerdere deelnemers): 
 
 
 
Telefoon:  
 
 
Vegetarisch eten:            ja  /  nee  * 
 
 
Opstapplaats:   BNC   /   St.-Jozefkathedraal  * 
 *(Svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Handtekening 
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24 september: Jongerenplatform. New 
Friends on the Beach in Groningen 
 
Op 24 september geeft het vernieuwde 
Jongerenplatform van het bisdom de aftrap voor 
een nieuw seizoen. We gaan samen 
beachvolleyballen in de beachvolleybal-hal in 
Groningen. 
 
Programma:  
- Om 14.00 uur eucharistieviering in de 
Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 in 
Groningen.  
- Daarna gaan we samen naar de hal voor een 
sportieve middag. 
- We sluiten samen af met iets eenvoudigs te 
eten.  
Voor wie? Voor jongeren tussen de 14-30 jaar 
Aanmelden als eenling, team van twee of vier of 
in andere samenstelling.  
De toernooidirectie plaatst ons in eerlijke 
teams.  
 
Je kunt je aanmelden bij Lisette Winter: 
l.winter@bisdomgl.nl 
De kosten zijn € 5,- per persoon. 
 

 

Open Monumentendag 

 
Openstelling St.-Jozef en St.-Franciscus 
In het weekend van 9 en 10 september wordt de 
jaarlijkse Open Monumenten Weekend  
gehouden. . Dit jaar is het thema Kunst, 
architectuur en zakenmensen. Daarin passen 
onze kerkgebouwen, de St.-Jozefkathedraal en 
de St.-Franciscuskerk heel goed, ieder met hun 
eigen bouwstijl. De St.-Franciscuskerk dateert 
van 1934 (architect H.C. van de Leur); de St.-
Jozefkerk van 1887 (architect P.J.H. Cuypers). 
Beide kerken zijn op zaterdag 9 september 
opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur.  
 

Openstelling en rondleidingen op het R.K. 
Kerkhof. 
Ook dit jaar doet het R.K. Kerkhof aan de 
Hereweg 89 (ingang Papiermolenlaan) 
Groningen mee aan het Open 
Monumentenweekend. Het is een goede 
gelegenheid om begraafplaatsen als onderdeel 

van ons cultureel erfgoed onder de aandacht te 
brengen.  
Op zaterdag 9 en zondag 10 september 
organiseert het RK Kerkhof een rondleiding van 
11:00 uur tot 12:00 uur. De kapel en ook crypte 
onder de kapel zijn open voor bezichtiging van 
10 tot 17 uur. Ook is er een kleine 
tentoonstelling ingericht. 
Na afloop van de rondleiding is er de 
mogelijkheid om nog even na te praten onder 
het genot van koffie of thee. Deelname is gratis. 
 

 

Behoud Sila Administratie  

 

Een positief bericht! De actie rond kerstmis om 

te pleiten voor het behoud van de SILA is niet 

voor niets geweest! Sila (Stichting 

Interkerkelijke Ledenadministratie) ontvangt 

gegevens uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie en kan daarmee de 

kerkgenootschappen voorzien van wijzigingen 

van adressen en verhuizingen naar andere 

woonplaatsen. Sila dreigde te worden 

opgeheven. Mede door de actie van kerkleden 

om  Sila te behouden, heeft minister Plasterk de 

stopzetting opgeschort.  

De komende jaren is er op dit vlak geen 
probleem. De kerken gaan zich echter wel 
voorbereiden op de verdere toekomst. 
 

 

K.V.G.   Nieuws   Groningen 
 

Dinsdag 26 september: Opening van het 
nieuwe seizoen. 
 
Het jaarthema voor dit seizoen is gastvrijheid  
We beginnen het seizoen met een viering, 
waarin pastor Anne Hilhorst-Joosten zal 
voorgaan. 
Aansluitend volgt de jaarvergadering. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
"De Berk", Berkenlaan 238 te Groningen. 
 
Betsy Dietvorst   050 - 5711343 
 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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25 September  

Ontmoetingsdag 2017 
 

Op 25 september organiseert de  Sint 

Martinusparochie weer haar jaarlijkse 

“Ontmoetingsdag” , voor alle senioren van de 

parochie.  

 

Omdat door veel mensen een hele dag als erg 

vermoeiend werd ervaren is het programma 

gewijzigd. We beginnen nu om 12.30 uur met 

een gezongen H. Mis in de St.-Jozefkathedraal. 

Aansluitend wordt  u een lunch aangeboden. 

Daarna volgt een gezellig middagprogramma. 

Voorop staat: elkaar ontmoeten in een gezellige 

sfeer. 

 

Probeert u het ook eens een keer? 

U hoeft echt niet stokoud te zijn om je bij onze 

senioren thuis te voelen. 

Graag verwelkomen wij u op 25 september 

aanstaande. 

 

Programma van de Seniorendag: 

 

12.30 uur: Eucharistieviering in de St.-

Jozefkathedraal. 

 Celebrant Plebaan R. Wagenaar 

 Parochiekoor o.l.v. 

dirigent/organist S. Ruisch. 

13.15 uur: Lunch. 

14.00 uur: Middagprogramma

 Verwelkoming door pastoor 

Wagenaar 

 Een Quiz  

 Een korte Bingo 

 Een voordracht. 

Muziek, hapje en een drankje. Voorop staat dat 

u elkaar in een gezellige sfeer ontmoet. Muziek: 

Dré Meijer. 

17.00 uur: Afsluiting. 

 

Nota Bene! In geval u met een taxi komt, regelt 

u bij het bespreken dan meteen uw terugreis. 

Anders is de ervaring dat u erg lang moet 

wachten. 

 

 

 

OPGAVE STROOK PAROCHIËLE 
ONTMOETINGSDAG 2017 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoon nr: 

 

Aantal deelnemers: 

 

Lunch:    Ja/ nee  * 

 

Dieet: 

 

 

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Graag inleveren in de pastorie of bij een van 

de leden van de Seniorenwerkgroep. 

12 oktober: Ontmoetingsdag 
Partnerverlies in Ter Apel 
 
De werkgroep Partnerverlies van het Bisdom 
organiseert elk half jaar in een andere regio 
een ontmoetingsdag voor mensen die hun 
partner zijn verloren. De volgende 
ontmoetingsdag is op donderdag 12 oktober 
2017 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in het 
parochiehuis aan de Hoofdstraat 75 in Ter 
Apel. 
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden 
over verliesverwerking en de plaats die God 
daarbij inneemt. We sluiten af met een korte 
viering. Voor koffie/thee en een lunch wordt 
gezorgd. Er wordt van u een bijdrage 
gevraagd van € 12,00. Als u het prettig vindt, 
kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
U kunt zich tot 5 oktober 2017 opgeven bij de 
afdeling Pastorale Dienstverlening van het 
Bisdom, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG 
Groningen, tel. 050-4065888, email: 
l.winter@bisdomgl.nl 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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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/

