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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 

10 

10 december 2017 
t/m 

13 januari 2018 

 
18 november 

 

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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Duisternis en Licht 

 

In de natuur zien we nog een laatste gloed van schoonheid, maar daarna is kaalheid en dood 

onvermijdelijk. Het wordt koud en donker. In dit afsterven ziet de kerk een beeld van het einde der 

tijden. Maar tegen deze negatieve trend in viert de kerk het feest van Allerheiligen, een stralend feest 

dat verwijst naar onze uiteindelijke toekomst in het hemels paradijs. De liturgie trekt een gordijn weg, 

zet een venster open en zingt al van een eeuwig voorjaar: “O, hoe heerlijk is het Rijk, waarin met 

Christus alle heiligen zich verheugen en in witte klederen gehuld het Lam volgen, waar het ook gaat”. 

De heiligen zijn voorbeelden van Christus navolging in trouw en volharding. Wij eren ze om wat God 

door hen bewerkt heeft en tot stand gebracht. Tegelijk zijn zij voorsprekers voor ons. De macht van 

Christus wordt er niet door verminderd. Hij is de zon waarvan het licht in een reeks prisma’s wordt 

gebroken en vermenigvuldigd. De voorsprekers zijn machtig omdat de ene Zon in hun heilig leven 

doorstraalt. In deze betekenis vieren wij dit feest al sinds de tijd van Karel de Grote.  

 

Van latere datum is de gedachtenis van alle overledenen, Allerzielen. Ontstaan in de abdij van Cluny in 

de 11de eeuw. Wij bidden voor alle gestorvenen die hun opgang naar God maken, maar die nog een 

loutering moeten ondergaan om met een schoon bruiloftskleed de Alheilige tegemoet te kunnen gaan. 

Zij die stierven in de genade en de vriendschap van God, zo zegt de Katechismus van de Katholieke kerk, 

maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel al verzekerd van het eeuwig heil, na hun 

dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel 

te kunnen binnengaan (KKK 1030). 

De kerk heeft de geloofsleer omtrent het vagevuur vooral op de concilies van Florence (15de eeuw) en 

Trente (16de eeuw) geformuleerd en in volgende concilies steeds bevestigd. Er zijn verwijzingen naar de 

H. Schrift (Mt. 12: 31) waar gesproken wordt van een louterend vuur. Er is ook de gebedspraktijk voor 

de overledenen in de H. Schrift zoals in 2 Makkabeeën 12: 45, waar gesproken wordt over een zoenoffer 

voor de overledenen opdat zij van hun zonden zouden worden vrijgesproken. Vanaf de eerste tijden 

heeft de kerk de nagedachtenis van de overledenen geëerd door voor hen te bidden en vooral door voor 

hen het offer van de Eucharistie op te dragen (KKK 1031-1032). 

 

Het lijkt dat in deze tijd, getekend door een grote welvaart, 

velen gemakkelijk zijn gaan denken over sterven en eeuwig 

leven – óf in de ontkenning van een leven na dit leven, óf in 

de valse veronderstelling dat God alles wel goed vindt en 

dat het allemaal niet uitmaakt: “Wat doe ik nu voor 

kwaad?”. Wie echter het evangelie goed leest, komt daarin 

geen weke Jezus tegen, maar niet mis te verstane 

uitspraken. Het heeft geen zin onszelf in slaap te sussen met 

drogredeneringen. Laten wij liever eerlijk ons geweten 

onderzoeken en komen tot inkeer. Dan kunnen wij hoopvol 

uitzien naar Christus’ wederkomst, als Hij terugkeert in 

heerlijkheid aan het einde der tijden, zoals wij vieren op de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar: Christus Koning van het heelal.  

 

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 
19.00: H. Mis (donderdag) 

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 -  5 november 2017, 31e zondag door het jaar 

Lezingen Maleachi 1: 14b; 2: 2b, 8 - 10     |     1 Tessalonicenzen 2: 7b - 9, 13     |     Matteüs  23: 1 - 12 

                               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 -  12 november 2017, 32e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheid 6: 12 - 16     |     1 Tessalonicenzen 4: 13 - 18     |     Matteüs  25: 1 - 13       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  19 november 2017, 33e zondag door het jaar 

Lezingen Spreuken 31: 10 - 13, 19 - 20, 30 - 31 |  1 Tessalonicenzen 5: 1 - 6 | Matteüs 25: 14 - 30  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 
 

Hoogmis; celebrant: 
Mgr. Van den Hout 

09.00 
 

Latijnse H. Mis 

 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  26 november 2017, Christus Koning van het Heelal 

Lezingen Ezechiël 34: 11 - 12, 15 - 17      |     1 Korintiërs 15: 20 - 26a, 28     |    Mattëus 25: 31 - 46  

                               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 -  3 december 2017, 1e zondag van de Advent 

Lezingen Jesaja 63: 16b - 17, 19b; 64: 3b - 7  |  1 Korintiërs 1: 3 - 9  |  Marcus 13: 33 - 37  

                               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) 
 

 

 

 

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

5 november: Jan en Lineke ten Voorde 

Minie ten Voorde 

Albert Deisz 

  Marie Sijmonsma 

  Jan Westhoff 

12 november: Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Albert Deisz 

  Marie Sijmonsma 

  Jan Westhoff 

19 november: Ton Duijvesteijn 

  Albert Deisz 

  Marie Sijmonsma 

  Jan Westhoff 

26 november: Jan van Schaik 

Yvonne Kessels - Snijders 

  Marie Sijmonsma 

  Jan Westhoff 

3 december: Overleden familieleden 

  Marie Sijmonsma 

  Jan Westhoff 

 

St.- Franciscuskerk 

5 november: Annie Kruisman - Meijer 

Collecte doeleinden 
 
5 november: 1. Parochie 
 2. Kath. vereniging voor Oecumene 
12 november 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding bisdom 
19 november. 1. Parochie 
 2. Jongerenwerk bisdom 
26 november 1. Parochie 
 2. Voor de parochiekoren 
3 december: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding Bisdom 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 6 november (Allerzielen) en 4 
december 2017 (eerste maandag van de maand) is 
de maandelijkse H. Mis in de kapel van het R.K. 
Kerkhof. De mis van 6 november zal in het teken 
staan van Allerzielen, aansluitend zullen de graven 
worden gezegend. Er is na de Mis gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop 
koffie of thee. 

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 december 2017. 

Eerste H. Communie 2018 
 
Komend jaar zal de Eerste H. Communieviering zijn op zondag 22 april om 11.00 uur in de St.-
Jozefkathedraal. De voorbereiding begint in december. 
Ouders kunnen hun kind(eren) hiervoor opgeven, vanaf groep 4 van de basisschool, bij het 
parochiesecretariaat (tel. 050 - 3124215, ma. t/m vr. tussen 10.00 – 15.30 uur) of via 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
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                    November 2017 

06 Allerzielen: H. Mis en zegening van de 

graven in de Kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

07 Seniorenmiddag in de parochiezaal om 

15.00 uur. 

07 Provinciale Ledendag K.V.G. in 

zalencentrum De Balk in Zuidhorn 

14 K.V.G avond in De Berk. 

14 Lezing over beelden van de Apocalyps 

door pastoor Wagenaar. In de 

parochiezaal om 20.00 uur. 

24 Jongerenweekend van het 

jongerenplatform binnen ons bisdom. 

26 Een uurtje eeuwigheid: Focus Vocaal o.l.v. 

Elzemien Brouwer. In de St.- 

Jozefkathedraal om 14.00 uur. 

  

                    December 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Jaylano Michel 
 Djayshairo Julia 
 Djaisha Julia 
 Given Eefting 
 
Ontvingen het H. Vormsel: 
 Willemijn Bijen 
 Meike Borst 
 Angelique van den Enden 
 Ole van der Ham 
 Emma Heizenberg 
 Loïc Hovingh Mertens 
 Jenifer Pinto Maria 
 Jasminta Sahinovic 
 Dave Verweg 
 Vojta van Wesdonk 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Janny Gort – Mulder (83 jaar) 
 Albert Deisz (83 jaar) 
 Marie Sijmonsma (94 jaar) 
 Jan Westhoff (81 jaar) 

Lezing in de Sint Martinusparochie 
 
De avond wordt gehouden in de pastorie 
(Radesingel 4, Groningen) en begint om 20.00 
uur. 
 
14 november 2017: Beelden uit de Apocalyps  
Door pastoor R. Wagenaar. 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. Parkeerplaats voor fietsjes van 

bezoekers van de crèche 
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Collectes 
In 2016 hebben de collectes voor de eigen 
parochie een bedrag van ruim € 6.500,- minder 
opgebracht dan was begroot. Dit had gevolgen 
voor de financiële afsluiting van het jaar 2016: 
het jaar is afgesloten met een tekort van € 
8.618,-. 
De belangrijkste oorzaak dat de collecte-
opbrengst fors lager is uitgevallen, is dat men 
steeds minder vaak kleingeld op zak heeft. Men 
wil wel graag iets geven aan de collecte maar 
kan dit niet. 
 
Het kerkbestuur heeft gekeken naar 
mogelijkheden om nieuwe methodes van 
collecteren te introduceren.   
Vanaf 22 oktober 2017 starten we met een 
proef met mobiel betalen tijdens de Mis. Als u 
van tevoren het bankrekeningnummer in uw 
adressenbestand van uw bank-app opneemt, 
hoeft een betaling aan de collecte tijdens de mis 
maar weinig tijd in beslag te nemen. Het 
bankrekeningnummer van de parochie is te 
vinden op de achterkant van het liturgieblaadje. 
De tweede methode die we aan het uitwerken 
zijn, is om op een eerder tijdstip al 
colllectebonnen te kopen en deze dan in de 
collecte te doen in plaats van kleingeld. De 
Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft deze 
methode van collecteren al in gebruik. 
We hopen dat we met deze beide nieuwe 
methodes de opbrengsten van de collectes van 
de parochie weer op een hoger niveau kunnen 
brengen. We volgen met belangstelling de 
ontwikkeling van collecte-apps en hopen hier in 
de toekomst samen met andere parochies 
binnen het bisdom op aan te kunnen haken. 
 

Bouwkundige zaken 
Het hekwerk aan de voorkant van de St.-
Jozefkathedraal is tijdelijk weggehaald. Het is nu 
voor een opknapbeurt bij Smederij Ron Caspers. 
De planning is om het voor de Kerst weer terug 
te plaatsen. 
 

Bezoek bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den 
Hout 
Op vrijdag 6 oktober jl. heeft bisschop Mgr. Dr. 
C.F.M. van den Hout een kennismakingsbezoek 
gebracht aan het kerkbestuur. We hebben over 
diverse zaken gesproken, zoals de pastorale 

activiteiten van de parochie, de bouwkundige 
zaken van de St.-Jozefkathedraal en de St.-
Franciscuskerk, de financiële huishouding van de 
parochie en een aantal personele 
aangelegenheden. Ook hebben wij gesproken 
over de ontwikkelingen binnen het bisdom, 
waaronder huidige en toekomstige fusies van 
parochies. Als kerkbestuur hebben we daarbij 
de speciale status van de kathedrale St.-
Jozefkerk binnen ons bisdom bepleit. 
 
Om 12 uur heeft de bisschop het middaggebed 
bijgewoond en aansluitend de H. Mis 
opgedragen. Na de lunch heeft de heer 
Kloetstra een rondleiding gegeven naar de toren 
van de St.-Jozefkerk om uitgebreid alle 
restauratiewerkzaamheden die de afgelopen 
maanden zijn uitgevoerd, te bekijken. Tenslotte 
stond een bezoek aan de St.-Franciscuskerk op 
het programma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkbijdragen parochianen per 1 juli 2017 
 

 
- deelnemende huishoudens in 2016: 221 
- deelnemende huishoudens in 2017: 189 
 

In het staatje ziet u de stand tot en met september 
2017 en de stand van september 2016. Zoals u ziet 
lopen we nog een beetje achter ten opzichte van 
2016. Het streefbedrag in 2017 is € 77.000,- Er is van 
189 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 september 2017

t/m september
2016

45.505

t/m september
2017

45.409

heel 2017 77.000
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Psalm 1 

Door pastoor R. Wagenaar 

 

1 Gelukkig de mens die weigert te doen 

wat goddelozen hem raden; 

Die niet de wegen der zondaars gaat, 

niet zit te midden der spotters; 

2 Maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet, 

haar dag en nacht overweegt. 

3 Hij is als een boom, aan het water geplant, 

die vruchten draagt op zijn tijd; 

Des zomers verdorren zijn bladeren niet, 

maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. 

4 De goddelozen vergaat het zo niet: 

de wind blaast hen weg als kaf. 

5 De goddeloze houdt stand in het oordeel, 

geen zondaar waar vromen bijeen zijn. 

6 De Heer immers kent de wegen van de vromen. 
 
 

De eerste psalm is als een poort die 

toegang geeft tot het boek der psalmen. ‘Geluk’ 

is het eerste woord. Een ervaring van geluk 

wordt toegezegd aan wie zich toelegt op het 

psalmgebed. Psalmen beloven geluk. 

 

We lezen: 'gelukkig de mens' en dan volgt tot 

drie maal een werkwoord in ontkennende vorm. 

Driemaal nee! Het geluk begint met verzaken, 

‘het hoge pad der verzaking’ dat toegang geeft 

tot de hoogste vorm van beschaving. Die drie 

werkwoorden beantwoorden aan de werken, 

aan het gebed en aan de studie. Volgens de 

rabbijnen zijn dat de drie grondbezigheden van 

de mens op aarde: studie, gebed en werken van 

barmhartigheid.  

Toegepast op onze psalm betekent dit: de 

verzaking betreft het hele leven van de mens, 

zijn doen en laten op alle niveaus. Waak eerst 

over je handelen, over je vroomheid en over je 

denken. 

 

Het geluk begint met waakzaamheid. Keer je rug 

toe aan het milieu van de bozen, de zondaars en 

de spotters. We worden gevraagd steeds 

krachtig te onderscheiden en consequent. 

 

Dan breekt de vreugde door. Met verlangen en 

voldoening vindt de mens, die heeft weten te 

kiezen, een aanhoudend geluk, ‘dag en nacht’. 

Hij is voortaan als een vis in het water. Hij is vrij, 

van alles onthecht en vindt voldoening in Gods 

wil, die niet saai is. ‘Als een boom zal hij zijn, 

geplant aan levend water’. Een paradijselijk 

tafereel. De gelukkige mens is als een boom vol 

goede vruchten. Het water waarin hij wortelt, is 

Gods wil zelf. Geluk is er zo voor iedere mens. 

 

‘Zo is het niet met de bozen……’! Waar de boom 

staat voor stevigheid en vruchtbaarheid, zo is 

het kaf beeld van de onduidelijkheid, en met het 

stof, het tegenbeeld van leven en geluk. 

Eens komt het oordeel en dan blijft alleen ‘de 

gemeenschap der rechtvaardigen’ overeind! 

‘De Heer kent immers…..’. Er is zelfs geen relatie 

meer tussen de bozen en de Heer. Zij komen 

terecht in de afgrond. 

 

Wie in dit leven zijn genoegdoening vond in de 

wet van de Heer, wordt gekend door de Heer. 

Een wederzijds kennen wordt ons al. Dan stijgt 

in de gemeenschap der rechtvaardigen een 

jubel op zonder maat en zonder einde. Een hoog 

ideaal, maar nastrevenswaardig. 
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Van de Boekenstand: Psalmen beter begrijpen 
Door Egbert van der Werff 

 
De psalmen zijn 'in'! In iedere religieuze boekenwinkel vindt men meerdere boeken over psalmen. De 

psalmen zijn natuurlijk nooit uit beeld geweest als hart van het getijdengebed en onderdeel van de 

liturgie van de eucharistie. Opvallend is het wel dat er veel aandacht is voor de psalmen.  

In de boekenstand van de St.-Jozefkerk ligt "Psalmen beter begrijpen" van Niels de Jong. De Jong is 

werkzaam als predikant in Rotterdam-Centrum en werkt met groepen die zich oriënteren op het 

christelijk geloof en de Bijbel. Vanuit deze werkzaamheden heeft hij ook over andere Bijbelboeken, zoals 

Genesis en Jesaja, al toelichtingen geschreven onder de titel 'beter begrijpen'. De protestantse 

achtergrond van de schrijver klinkt af en toe herkenbaar door in woordkeus en vraagstelling. 

 

Het boek heeft als ondertitel 'en groeien in gebed'. De psalmen zijn gebeden van verschillende auteurs, 

zeg maar dichters, die hun vragen aan God, hun zorgen, hun rampspoed, maar ook hun vreugde en 

dankbaarheid en de lof van God in de psalm verwoorden.  

 

De auteur heeft voor dit boekje tien psalmen uitgekozen, waar hij dieper op ingaat. De gekozen psalmen 

verbindt de auteur met geloofs- en levensvragen die passen bij het thema van de psalm. De vragen zijn 

onderwerpen die vaak in het persoonlijk gebed van mensen voorkomen. Enkele voorbeelden: Hoe sta ik 

in het leven? (psalm 1); Waarheen leidt mijn weg? (psalm 25); Waar is God? (psalm 42-43); Wat doe ik 

met mijn schuld? (psalm 51); Is God bij mij? (o.a. psalm 121); Waarom zou ik God prijzen? (psalm 146). 

 

Bij iedere psalm geeft de auteur toelichtingen en behandelt hij enkele centrale thema's. Daarbij geeft hij 

voor reflectie en zelfstudie een aantal gespreksvragen of gespreksonderwerpen. Ieder hoofdstuk wordt 

afgesloten met verdiepingsinformatie die past in de algemene studie van de Bijbel en aansluit bij de 

gekozen psalm. Tenslotte is er een lijstje met andere passages uit de Bijbel die betrekking hebben op het 

thema (of de thema's) van de psalm. 

De gespreksonderwerpen en gespreksvragen verraden dat het boekje is opgezet voor gebruik door 

Bijbelgespreksgroepen, maar het kan ook prima voor individuele verdieping worden gebruikt. Bij de 

bestudering van een psalm is het zondermeer wenselijk om de tekst soms even te laten rusten en het 

opnieuw te herlezen. 'Psalmen beter begrijpen' is geen boekje om 'even' door te lezen - eerder om te 

lezen, even weg te leggen om het vervolgens weer te hernemen. 

 

De psalmen zijn, zoals gezegd, gebeden van meerdere dichters en geven uiting aan verschillende 

situaties van het leven. Kennelijk kan alles tegen God gezegd worden, zonder dat het contact met hem 

wordt verbroken. Wij mogen als lezers van de psalmen leren hoe we met  God mogen omgaan en wat 

we mogen vragen en zeggen. 

 

Het boekje sluit af met een korte en toegankelijke samenvatting van de belangrijkste lessen van de 

psalmen voor het persoonlijke gebed: zoek het bij God; prijs God; vertel alles aan God; roep tot God om 

hulp; heb ontzag voor God; stel je vertrouwen op God; let op je daden; bid voor anderen; bid samen met 

anderen. Het zijn aansporingen om ter harte te nemen.



ADVENTSACTIE 

10 

Adventsactie 2017: Straatkinderen terug naar huis in Rwanda 

 

In Kigali leven naar schatting 3000 kinderen op straat, waar ze worden geconfronteerd met geweld, 

drugsgebruik, misbruik en ziekte. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege armoede, ziekte, misbruik of 

geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op en plaatst hen zo snel mogelijk 

terug in een gezin. De Rwandese overheid heeft hen gevraagd de capaciteit van het opvangcentrum fors 

uit te breiden.  Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met de kinderen en proberen hun 

vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen 

ze voedsel, kleding, medische zorg en onderwijs. 

Na drie tot zes maanden volgt re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of in een pleeggezin. In 2017 is 

het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar. Daarnaast krijgen gezinnen van 

straatkinderen financiële hulp voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of het 

bouwen van een hut. Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, 

beschikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren, verdient de 

organisatie ook zelf geld.  

 

In deze adventsperiode willen wij ons als parochie inzetten voor deze straatkinderen. Doet u mee? 

U kunt uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk doen of overmaken op rekening NL89 

INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. Adventsactie 2017. 

 

 

 
 Mgr. C.F.M. van den Hout en plebaan/pastoor R. Wagenaar met de vormelingen op zondag 15 

oktober 2017. 
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De smalle en de brede weg 

Door: Dick van der Meijden 

 

In de Bergrede zegt Jezus: “Ga door de smalle 

poort naar binnen. Want breed is de poort en 

breed de weg, die wegvoert naar de ondergang, 

en er zijn velen die door haar naar binnen gaan. 

Want smal is de poort en smal de weg die leidt 

naar het leven en er zijn weinigen die haar 

vinden.” (Mattheüs 7: 13-14). 

De klassieke uitleg van deze twee wegenleer is 

vaak als volgt. Aan de ene kant bevindt zich de 

brede weg, die aantrekkelijk is met zijn 

verlokkingen, zondig en zelfzuchtig gedrag, 

wereldse comfort en overdaad. Aan de andere 

kant bevindt zich de smalle weg, waar de mens 

sober leeft, de weg die de wereld niet kent, voor 

het niet gelovige oog ongemakkelijk en moeilijk 

begaanbaar. De brede weg is de weg die leidt 

naar het verderf, de smalle weg is de weg die 

naar redding leidt.  

 

Nu kent deze passage nog andere 

uitleg. Zo is een smalle poort beter te 

verdedigen dan een brede poort. Dat 

kan waar zijn, maar Jezus was geen 

krijgsman die zich met militaire tactiek 

bezig hield. Een andere uitleg is dat de 

brede weg slaat op de wettische 

levensstijl van de Farizeeën en de 

smalle weg het leven is volgens de leer 

van Jezus. Het nadeel van deze uitleg is 

dat deze tijdsbepaald is en niet de 

21ste-eeuw-mens aanspreekt. 

 

De tweede weg, die naar het heil leidt, 

is smal. Slechts weinigen zullen deze 

vinden. Men moet dan ook geloven en 

dat is een genade van God. Jezus daagt 

ons uit om ons best te doen om door 

die smalle poort naar binnen te gaan. 

De poort is voor ons klaarblijkelijk nog 

niet dicht. Wie door de smalle poort 

gaat, behoort tot degenen die aan tafel 

worden genodigd in het Koninkrijk van God. 

Maar daar kom je niet vanzelf, zelfs niet als we 

"Heer, Heer" zeggen, maar niet doen wat Jezus 

van ons verlangt (Lucas 6: 6). We moeten ons 

leven inrichten in navolging van Jezus: de 

hongerigen voeden, de dorstigen laven, de 

vreemdelingen opnemen, de naakten kleden, de 

zieken bezoeken, de gevangen opzoeken 

(Mattheüs 25: 35-36). 

 

Bij Johannes 14: 6 zegt Jezus: “Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven. Niemand kan bij de 

Vader komen dan door mij.” Jezus is de smalle 

weg die naar het eeuwige leven leidt. 

Telkenmale moet we ons afvragen wat Jezus zou 

doen als Hij in onze schoenen stond. De weg is 

smal, maar het einddoel is God. 
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Presentatie Boek R.K. Armenzorg Groningen 
 
De Rooms-Katholieke Stedelijke Sociaal-Caritatieve Instelling (RK SCI), de opvolgster van het Rooms-
Katholiek Centraal Armbestuur in Groningen, heeft het initiatief genomen de geschiedenis van de zorg 
voor de katholieke armen in Groningen vanaf de Reductie (1594) tot nu te laten onderzoeken en 
beschrijven door dr Albert Buursma. Dit heeft geresulteerd in een boek getiteld Caritas in verandering. 
Vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen. 
 
Caritas in verandering beschrijft de ontwikkeling van de rooms-katholieke sociale zorg in de stad 
Groningen gedurende 400 jaar. Het volgt de vele vormen van katholieke caritas vanaf de tijd van de 
schuilkerken, de katholieke emancipatie, de verzuiling tot en met de jongste periode, met aandacht voor 
ontvangers én verleners van hulp. Ook de verhouding tussen zorg van de Rooms-Katholieke Kerk en die 
van andere kerkgenootschappen en de overheid komt aan de orde. In de laatste decennia brachten 
ingrijpende veranderingen in de sociaal-maatschappelijke zorg een meer zelfstandige rol voor de 
parochies en de zorgcentra zoals het Groningse Maartenshof. Bij de R.K. Stedelijke Sociaal-Caritatieve 
Instelling leidde dit tot een opnieuw overdenken van de aloude vraag: wie is de ware arme? 
 
Bij gelegenheid van het verschijnen van dit boek wordt op vrijdagmiddag 10 november 2017 (vooravond 
van Sint Maarten) vanaf 15.00 uur een symposium over ‘Caritas toen en nu’, georganiseerd in 
Maartenshof. Schaaksport 100-102, Groningen. 
Sprekers: 
De heer P. den Oudsten, burgemeester van Groningen 
Mgr. R. van den Hout, bisschop van Groningen/Leeuwarden 
Mevrouw J. Klijnsma demissionair staatssecretaris Sociale Zaken (onder voorbehoud) 
De heer U. Molenhuis, directeur Voedselbank Groningen 
De heer A. Buursma, de auteur geïnterviewd door de dagvoorzitter 
Pastor A. Jellema, pastor in Groningen 
 
Aansluitend op het symposium volgt de aanbieding van het boek aan de bisschop van 
Groningen/Leeuwarden en aan de burgemeester van de Stad. 
 

Op zaterdag 14 oktober leidden pastoor Wagenaar en kerkbestuurslid Geert Kloetstra een aantal 
parochianen van de statie Gieten en Rolde rond in onze prachtige kathedraal. Het enthousiasme voor 

een rondleiding was ontstaan tijdens de wijding van onze nieuwe bisschop. 
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24-26 November: Eerste 
jongerenweekend van het 
Jongerenplatform 
 
Voor jongeren van 16 tot 26 jaar. In het 
weekend van het hoogfeest van Christus Koning 
willen we als jongeren samen nadenken over 
hoe belangrijk ons geloof voor ons is. Wat heb je 
er aan in je dagelijks leven en als het moeilijk 
wordt?  
 
Naast de tijd die we met zijn allen doorbrengen, 
komen we bijeen in twee ‘sporen’ ingedeeld 
naar leeftijd. In een deelgroep zijn we dus bij 
elkaar met leeftijdgenoten. Alles is er op gericht 
dat we samen waardevolle vriendschappen 
kunnen opbouwen. Daar maak je een weekend 
vrij voor! 
Een speciale gast is Mgr. R. van den Hout, die op 
zondag met ons de Eucharistie komt vieren. 
  
We verblijven in Kampeerboerderij Nijsingh in 
Appelscha. De kosten zijn € 35,- per persoon en 
€ 60,- voor twee gezinsleden. Als de kosten  
reden zijn om niet te komen, neem dan contact 
op met Piet Timmermans (06 - 24863901) want 
we willen ook vrienden worden met jou. 
Opgeven bij: l.winter@bisdomgl.nl (050 - 
4065888). 
 

 

Ontmoet de Wereldkerk op 25 
november 
 
Kerk in Nood organiseert op zaterdag 25 
november 2017 de tweede editie van 'Ontmoet 
de Wereldkerk' in conferentiecentrum Gooiland 
in Hilversum. Het belooft een dag vol 
inspirerende ontmoetingen te worden met 
buitenlandse religieuzen, Nederlandse 
missionarissen en migrantenkerken in 
Nederland.  
 
Verwacht worden enkele bijzondere sprekers: 
De Nigeriaanse Rebecca werd door Boko Haram 
ontvoerd en kreeg van haar gijzelnemer een 
kind. Ze vertelt hoe ze ontsnapte en zich, met 
baby, herenigde met haar man.  
 

Bisschop Borys Gudziak, geboren in de VS en nu 
Oekraïens Katholiek-Griekse bisschop van Parijs, 
vertelt over de wereldkerk en in het bijzonder 
Oekraïne. De Nederlandse pater Frans 
Baartmans getuigt van ruim 35 jaar ‘leven met 
de onaanraakbaren’, mensen van de laagste 
kaste in India. Hoofd-aalmoezenier Tom van 
Vilsteren vertelt over de pastorale zorg die 34 
aalmoezeniers bieden aan de Nederlandse 
militairen die wereldwijd op missie zijn. 
 
Voor kinderen en tieners zijn er speciale 
programma's. Deelname voor kinderen en 
tieners is gratis. Jongeren t/m 21 jaar betalen € 
7,- en volwassenen € 15,-. Voor meer informatie 
en aanmelding zie: www.kerkinnood.nl. 
 

 

K.V.G. Nieuws  Groningen 
 
Dinsdag 7 november: Provinciale ledendag. 
 
De Provinciale dag vindt weer plaats in 
zalencentrum Balk te Zuidhorn. 
Neurowetenschapper prof. André Aleman, 
verbonden aan het UMCG, geeft een lezing over 
voor- en nadelen van het seniorenbrein. 
In de middag kunnen we genieten van een 
gevarieerd programma door het vocaal 
ensemble Intermezzo. 
De kosten (voor koffie, lunch en thee) bedragen 
slechts € 5,-. 
Voor introducées zijn de kosten € 23,-. 
 
Dinsdag 14 november: Werkzaam op 
Spitsbergen. 
 
Archeologe mevrouw M. van Kruining heeft op 
Spitsbergen opgravingen gedaan naar een 
walvisvaardersstation uit de 17de eeuw. Zij 
vertelt  over haar werk daar, en laat ook 
beelden zien.  Introducées zijn deze avond van 
harte welkom.  
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238. 
 
Tot ziens: Betsy Dietvorst (tel: 050 - 5711343) 
 
 

https://kerkinnood.nl/actueel/rebecca-uit-nigeria-komt-naar-nederland
https://kerkinnood.nl/actueel/rebecca-uit-nigeria-komt-naar-nederland
https://kerkinnood.nl/actueel/hoe-gaat-het-eigenlijk-met-oekraine
https://kerkinnood.nl/actueel/pater-frans-baartmans-over-de-onaanraakbaren
https://kerkinnood.nl/actueel/pater-frans-baartmans-over-de-onaanraakbaren
https://kerkinnood.nl/actueel/god-en-het-leger-gaat-dat-samen
https://kerkinnood.nl/actueel/god-en-het-leger-gaat-dat-samen
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Aankondiging Seniorenmiddag 

 

Dinsdagmiddag 7 november 2017 organiseren 

wij weer een gezellige middag. 

Op het programma staat een projectie van 

beelden gemaakt tijdens de bedevaartreis van 

onze parochie naar het Heilige land. 

Egbert van der Werff neemt u mee naar de 

hoogte punten van deze reis, zoals o.a. 

Bethlehem, het meer van Galilea en Nazareth. 

Mocht u dorst krijgen van de zonnige beelden, 

dan zorgen wij voor een verfrissend drankje. 

Aanvang: 15.00 uur.  Afsluiting 16.30 uur. 

Tot ziens op 7 november. 

 

Werkgroep Seniorenmiddagen 

 

 

Overlijden pater Gerard Lukassen S.M.A. 

 

Op zaterdag 7 oktober jl. overleed in het SMA 

Missiehuis te Cadier en Keer (L), na een periode 

van afnemende gezondheid, pater Gerard 

Lukassen S.M.A.  

Pater Lukassen werd op 1 september 1929 

geboren te Groningen. Hij trad in 1955 toe tot 

de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A). Hij 

werd op 16 juli 1956 tot priester gewijd. De 

daaropvolgende zondag, 23 juli, droeg hij zijn 

eerste H. Mis op in de St.-Franciscuskerk. Van 

1956-1983 werkte hij als missionaris in Ghana.  

In 1983 keerde hij terug naar Nederland en 

bood zijn diensten aan bij het bisdom 

Groningen. In 1984 werd hij benoemd tot 

pastoor van de H. Willibrordusparochie te 

Coevorden. In 1989 tevens van de parochies H. 

Bonifatius te Nieuw Schoonebeek, H. Nicolaas te 

Schoonebeek, H. Franciscus van Assisië te 

Steenwijksmoer en Maria Koningin van Vrede te 

Weiteveen. Na zijn emeritaat is hij in 2009 

verhuisd naar het Missiehuis in Cadier en Keer, 

waar hij tot zijn overlijden bleef wonen. 

4 oktober: Een feestelijke dag in de  

St.-Franciscuskerk 

Door: C. Lukassen 

 

Op 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, 

bezochten leerlingen en leerkrachten van de St.- 

Franciscusschool (dépendance van de  

St. Michaëlschool) de St.-Franciscuskerk. De 

leerlingen werden welkom geheten door pastor 

Jellema. Hij legde hen uit wie Franciscus was en 

vertelde het verhaal van Franciscus en de wolf. 

De liederen die de kinderen op school hadden 

ingestudeerd klonken, prachtig in de kerk.  

Bij elke voorbede die door de groepen werden 

voorgelezen, werd een kaars ontstoken. Deze 

kaarsen komen in de klassen te staan en worden 

bij bijzondere gelegenheden weer aangestoken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school kreeg op deze dag een naambord en 

er is nu ook een beeld van Sint Franciscus in de 

school; deze werd onthuld en gezegend.  

Na al deze feestelijkheden gingen de leerlingen 

met hun juffen en meesters weer terug naar 

school. 

 



 ADVERTENTIES 

15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

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/

