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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 
Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen 
Telefoon 050 - 3 12 52 82 
info@sint-michael.nl 
Dependance Sint Franciscus 
Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen 

 
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 
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25 maart 2018 
t/m 

8 april 2018 

 
3 maart 

 

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

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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Bidden en vasten 
 

De veertigdagentijd of vastentijd is weer aangebroken, als voorbereiding op het grootste en 

belangrijkste feest van ons christelijk geloof, het Paasfeest: feest van Christus overwinning op de dood in 

zijn verrijzenis. 

En dat is echt zo gebeurd. De apostelen zijn onze getuigen die de gevangenneming van Jezus, zijn lijden 

en dood, op afstand, hebben meegemaakt en die Hem op de derde dag weer levend in hun midden 

hebben gezien. Op hun getuigenis is ons geloof gebaseerd. 

Pasen is de enige zekerheid dat niet de dood maar het leven wint. 

 

Hoe gaan we de vastentijd vorm geven? Er zijn drie aspecten: 

1. het vasten, in de zin van zich bepaalde geneugten ontzeggen; 

2. het geven van aalmoezen, bijvoorbeeld meedoen met het vastenactieproject; 

3. het bidden. 

De drie aspecten doordringen elkaar en vormen zo een geheel. 

 

Bidden is niet alleen een geestelijke daad. Het is heel direct met Jezus op weg gaan in ons persoonlijk 

bidden en in het vieren met de kerkgemeenschap. 

 

In het vasten bekende de vrome Israëliet dat hij zich niet uit eigen kracht kan verdedigen tegen 

vijanden, maar dat hij helemaal op Gods hulp aangewezen is. Dat klinkt vreemd in onze tijd waar 

mensen het eigen ‘ik’ zo voorop stellen en zeggen God niet meer nodig te hebben. Mensen beschouwen 

het als een nederlaag wanneer ze niet alles in de hand hebben, als een vernedering wanneer ze hun 

onmacht moeten erkennen. Is dat niet de overspannenheid van deze tijd? Zovelen schijnen depressief te 

zijn in onze welvaartsstaat. 

Het 'Ik'-tijdperk is het vaderloze tijdperk. Want als wij God weer zouden erkennen als onze Vader, van 

wie wij afhankelijk zijn én die ons nabij wil zijn, zou dat niet een geweldige bevrijding betekenen? 

Precies de bevrijding die Jezus is komen brengen. “Komt allen tot mij die belast en beladen zijt en ik zal u 

verkwikken”. 

 

Redder, Heiland, zo bezongen wij Jezus met kerstmis – God is één der onzen geworden, afgedaald naar 

ons om ons in zijn leven te laten delen. Wij gaan die redding vieren met Pasen – door lijden en dood 

heen. Laten we dat niet vergeten, God is zelf door alle lijden heen gegaan. Als wij lijden moeten 

ondergaan, geestelijk of lichamelijk, moeten wij ons niet tegen Hem keren maar het met Hem 

doormaken. Dat verlicht. 

In ons bidden, in ons stil zijn, in ons vieren beleven wij zijn nabijheid. 

 

Zou het niet zo zijn dat wij misschien te weinig bidden? Dat is de geestelijke armoede van onze tijd. Het 

gebed is de ademtocht van de ziel, zei iemand. Het gebed verlicht en overtreft ons – dan stijgen we 

boven onszelf uit: Hij en ik, ik en Hij. Bidden in onze gezinnen, aan tafel, voor het slapen gaan. 

 

Laat deze opgang naar Pasen een werkelijk leven in Christus zijn, een kort: Heer ontferm U over mij, 

bescherm ons – op de fiets, in de auto, al wandelend. 

Dat u zo naar Pasen mag toeleven, wens ik u toe. 

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 -  18 februari 2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen Genesis 9:  8  -  15   |   1 Petrus 3:  18  -  22   |   Marcus 1:  12  -  15 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  25 februari 2018, 2e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen Genesis 22:  1  -  2,  9a,  10  -  13,  15 - 18   |   Romeinen 8:  31b  -  34   |   Marcus 9:  2  -  10 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  4 maart 2018, 3e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen Exodus 20:  1  -  17   |   1 Korintiërs 1:  22  -  25   |   Johannes 2:  13 - 25 

                               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 -  11 maart 2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd -  Zondag Laetare  - 

Lezingen 2 Kronieken 36:  14  -  16,  19  -  23   |   Efeziërs 2:  4  -  10   |   Johannes 3:  14  -  21 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 
 
 

 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  18 maart 2018, 5e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen Jeremia 31:  31  -  34   |   Hebreeën 5:  7  -  9   |   Johannes 12:  20  -  33 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Maandag -  19 maart 2018, Hoogfeest van de H. Jozef 

                                     St.-Jozefkerk 

   12.30 Gezongen H. Mis 
     

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

18 februari: Ton Duijvesteijn 
25 februari: Anna ter Schouw 

Jan van Schaik 
11 maart: Overleden zoon Hans 

Jan van Schaik 
18 maart: Ton Duijvesteijn 
 

St.- Franciscuskerk 

18 februari: Gre Staal 
  Annie Kruisman - Meijer 
4 maart: Gre Staal 
18 maart: Gre Staal 

Collecte doeleinden 
 
18 februari:  1. Parochie 

2. Vastenaktie 
25 februari: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 
4 maart: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
11 maart: 1. Parochie 

2. Vastenaktie 
18 maart: 1. Altaarbenodigdheden 
  2. Ouderenwerk parochie 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 5 maart 2018  (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. 

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 1 maart 
2018. 
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                    Februari 2018 

20 K.V.G. avond in wijkcentrum De Berk om 
20.00 uur. 

20 Lezing over het vernieuwde Onze Vader 
door Mgr. Van den Hout. Om 20.00 uur in 
de parochiezaal. 

22 Eerste van drie bijeenkomsten: Bijbel 
lezen met pastoor Tolboom. Om 20.00 
uur in de parochiezaal. 

  

                    Maart 2018 

01 H. Mis om 9.30 uur in de kapel van het 
Bisschop Niermancentrum. 

05 H. Mis om 9.30 uur in de kapel van het 
R.K. Kerkhof. 

06  Lezing over 50 jaar Humanae Vita door 
Kardinaal Eik. Om 20.00 uur in de 
parochiezaal. 

10 Studiedag over suïcidepreventie in de 
parochiezaal om 10.00 uur. 

13 Tweede bijeenkomst: Bijbel lezen met 
pastoor Tolboom. Om 20.00 uur in de 
parochiezaal. 

20 K.V.G. avond in wijkcentrum De Berk om 
20.00 uur. 

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie  
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in de 
pastorie, Radesingel 4, Groningen 
 
20 februari 2018: Het (vernieuwde) Onze Vader 
Door Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van 
Groningen - Leeuwarden 
Sinds de Advent van 2016 is de tekst van het 
Onze Vader aangepast. 
De meeste kerkgangers zijn er intussen aan 
gewend. De veranderingen geven aanleiding het 
Onze Vader weer eens opnieuw te lezen. 
We staan stil bij vragen als: Wat zijn de Joodse 
achtergronden van het gebed? Waarom 
noemen we het ‘Gebed des Heren’? Welke 
uitleg kan er  van de verschillende beden 
worden gegeven? Ook staan we stil bij de 
aanpassingen, maar plaatsen die in een breder 
kader. 
 

22 februari 2018: Samen Lezen in het Oude 
Testament - Jozef 
Met Drs. J.J.G. Tolboom, pastoor te Assen 
Onder het motto 'Tijd om de bijbel weer eens 
samen te gaan lezen!' verzorgt pastoor K. 
Tolboom een cursus van drie avonden met 
thema's uit het Oude Testament.  
Na wat algemene informatie over het eerste 
deel van de Bijbel, verdiepen we ons in de 
prachtige verhalencyclus over Jozef, een van de 
lievelingszonen van aartsvader Jakob. Het zijn 
de hoofdstukken 37 tot en met 50 van het boek 
Genesis. Zijn er ook lijnen naar het Nieuwe 
Testament te trekken? 
Graag een bijbel meenemen! 
 
6 maart 2018: 50 jaar Humanae Vitae  
Door Mgr. dr. W.J. Eijk, Aartsbisschop van 
Utrecht en sinds 18 februari 2012 kardinaal. Hij 
staat 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. 
 
13 maart 2018: Samen Lezen in het Oude 
Testament - David 
Met Drs. J.J.G. Tolboom, pastoor te Assen 
Tweede avond van de driedelige cursus over het 
Oude Testament o.l.v pastoor K. Tolboom. 
Van Jezus wordt gezegd dat Hij ‘Zoon van David’ 
is. Deze David, tweede koning van het volk 
Israël, leefde ongeveer duizend jaar vóór 
Christus . Wie was hij eigenlijk en wat wordt 
over deze ‘roverhoofdman, overspelige koning’ 
allemaal verteld…? 
Graag een bijbel meenemen! 
De derde avond van deze serie is op 19 april. 
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Kerkbalans. Waarom doet u (nog niet) 
mee? 
 
De Actie Kerkbalans is gestart, maar u doet 
waarschijnlijk niet mee. Want onze parochie 
kent ruim 3000 parochianen en of gezinnen. 
Maar slechts 241 gezinnen hebben in 2017 hun 
kerkbijdrage overgemaakt. Dat zijn tien 
gezinnen minder dan in 2016. De betalende 
gezinnen zorgden er mede voor dat de vieringen 
gehouden kunnen worden en onze prachtige 
twee kerken behouden kunnen blijven. Naast de 
wekelijkse collectes hebben we € 77.000 nodig 
aan kerkbijdragen. Dat lijkt veel en is natuurlijk 
ook een groot bedrag, maar gemiddeld hebben 
de 241 gezinnen nog geen € 27,- per maand 
gegeven. We kunnen hen hiervoor heel 
dankbaar zijn!  
Doet u alstublieft ook mee!  
Maak uw bijdrage over op NL 92 INGB 000 00 
11750 (eenmalig of periodiek). Ook vele kleine 
bedragen zorgen voor het behoud van de 
parochie. 
 

Begroting 2018 
 
Voor het jaar 2018 is de begroting als volgt door 
het kerkbestuur vastgesteld. 
 
Lasten 

 

Persoonskosten € 64.366 
Kerkelijke gebouwen (onderhoud en 
reguliere kosten) 

€ 70.709 

Rente en bankkosten € 5.000 
Kosten eredienst € 19.500 
Pastorale kosten (kosten Rondom 
en werkgroepen) 

€ 7.850 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 
(Bisdom, Raad van Kerken, Collectes 
voor derden) 

€ 42.055 

Beheerskosten (administratie, 
bestuur, accountant) 

€ 15.700 

Incidentele lasten € 1.000 
Voordelig saldo € 10 
Totaal lasten € 226.190 
  
Baten  
Kerkbijdragen € 77.000 
Overige bijdragen (collectes, 
kaarsen, giften, collectes voor 
derden) 

€ 120.240 

Functionele inkomsten (verhuur, 
rente) 

€ 28.950 

Totaal baten € 226.190 
  
 
Onze parochie heeft een ANBI-status. Uw 
kerkbijdrage kunt u op uw belastingaangifte als 
gift opvoeren (RSIN 803278299). Doet u jaarlijks 
mee met de actie kerkbalans of gaat u dat vanaf 
dit jaar doen? Blijft u ons de komende jaren 
steunen dan is het goed te weten dat u 
mogelijkheden heeft om uw kerkbijdrage zonder 
drempel van uw inkomstenbelasting af te 
trekken. Bezoek onze website: 
www.stmartinusparochie.nl/actie-kerkbalans. 
 

Oproep voor vrijwilliger voor de 
Bloemengroep 
 
Gevraagd voor de Bloemengroep van de St.-
Jozefkathedraal: een actieve vrijwilliger met 
ervaring in bloemschikken. Helaas heeft er 
iemand door andere activiteiten moeten 
afhaken uit de Bloemengroep. 
De Bloemengroep verzorgt de bloemen in de  
St.-Jozefkathedraal door het jaar en vooral bij 
de hoogfeesten. 
 
Opgave bij het secretariaat (ma. - vr. van 9.30 - 
15. 30 uur; telefoon: 050 - 3124215).  

Palmpaastokken maken 
Om alvast te noteren…. 
 
Op zaterdag 24 maart gaan we met de 
kinderen weer palmpaasstokken versieren in 
de pastorie van 11.00 – 12.00 uur. 
Voor de stok, het broodhaantje en een naald 
en draad dient u zelf te zorgen. Voor de 
andere versieringen zorgen wij. Altijd een 
gezellige sfeervolle ochtend. En als u uw kind 
wilt helpen….heel graag!! Welkom allemaal. 
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Hoe zit het ook alweer met vasten en onthouding? 

Door Dick van der Meijden 

 

Wie op Google ‘vasten’ intypt, krijgt vooral sites te zien waarbij gevast wordt om af te vallen. Je lichaam 
wordt gereinigd, je krijgt meer energie, en je doorbreekt de suikerverslaving.  
Wie daarom wil vasten, moet het vooral niet nalaten, maar in dit artikel gaat het over het vasten als 
boetedoening, als vorm van vroomheid, als verering van God. 
 

Oude Testament 
In het Oude Testament wordt een aantal 
momenten genoemd waarop er publiekelijk 
gevast werd: 
- Tijdens de Grote Verzoendag, de enige dag die 
in de Thora wordt aangewezen als een moment 
waarop iedereen moet vasten (Lev. 16: 29). 
Aldus doen de Israëlieten boete voor de zonden 
die ze hebben begaan. 
- Met name in de periode na de ballingschap 
kwamen er steeds meer jaarlijkse 
bijeenkomsten waarop gevast werd. Het boek 
Zacharia noemt vier vastendagen (Zac. 8: 19). 
- Er werd ook gevast tijdens Poeriem. Deze 
traditie is verbonden aan het verhaal over de 
redding van de Joden tijdens de vervolging door 
Haman. Voordat er feest gevierd kan worden, 
moet er eerst een dag gevast worden, zoals 
ook Esther deed (Esth. 4: 16). 
- Verder worden individuen genoemd die aan 
het vasten waren. Mozes vastte 40 dagen 
voordat hij de tien geboden opschreef (Ex. 34: 
28). Koning David vastte omdat zijn pasgeboren 
zoon op sterven lag (2 Sam. 12: 16). 
 
Evangeliën 
Vasten werd gezien als een daad van 
vroomheid. Er zijn verschillende vermeldingen 
van personen die vasten. De Farizeeën vastten, 
evenals de leerlingen van Johannes de Doper. 
Over de profetes Hanna staat er dat zij ‘God dag 
en nacht diende met vasten en bidden’ (Lucas 
2:37). Jezus zelf vastte volgens Mattheüs 4: 2 
veertig dagen lang in de woestijn. 
 
Toen de mensen Jezus eens vroegen waarom 
zijn leerlingen niet vastten, antwoordde hij: 
‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang 
de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de 
bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet 
vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom 
bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd 

om te vasten’ (Marcus 2: 19-20). Zie ook Lucas 
5: 33-35. 
In de Bergrede zegt Jezus over vasten: ‘Wanneer 
jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht 
als de huichelaars, want zij doen dat om 
iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. 
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je 
gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat 
niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen 
je Vader, die in het verborgene is. En jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 
belonen.’ (Mattheus 6: 16-18). 
Kortom, Jezus wijst het vasten niet af, maar wil 
dat je het niet opzichtig doet. 
 
Vroege Christendom 
Christelijke leiders waren gewend om te vasten 
voordat ze uitgezonden werden (Handelingen 
13: 2-3). Maar er bestonden in het vroege 
Christendom nog geen voorschriften rondom 
vasten. Het werd aan iedere gelovige 
persoonlijk overgelaten of en wanneer hij wilde 
vasten. Paulus schrijft aan de Kolossenzen: ‘Laat 
niemand u iets voorschrijven op het gebied van 
eten en drinken of het vieren van feestdagen, 
nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts 
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een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is 
Christus.’ (Kolossenzen 2: 16-17). 
 
Vasten als kerkregel 
Het kerkelijke gebruik om te vasten op Goede 
Vrijdag ontstond pas in de tweede eeuw na 
Christus. Rond het jaar 250 werd dit vasten 
uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, 
terwijl het Concilie van Nicaea in 325 getuigt van 
een veertigdagenvasten.  
Paus Gregorius de Grote (590-604) bepaalde in 
602 dat de vastentijd voortaan aanving met 
Aswoensdag. 
Deze praktijk werd door paus Urbanus II (1088-
1099) tot kerkwet geformuleerd. De periode 
vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken 
en vier dagen, tezamen 46 dagen. Maar omdat 
op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot 
Pasen 40 werkelijke vastendagen over.  
 
Moderne kerkregels 
In de Codex van het canoniek recht van 1983 
staat in canon 1249 tot en met 1253 het 
volgende: 
Can. 1249:  Alle christengelovigen zijn, ieder op 
hun wijze, krachtens goddelijke wet verplicht 
boete te doen; opdat echter allen in een 
enigszins gemeenschappelijk naleven van de 
boete met elkaar verbonden worden, worden 
boetedagen voorgeschreven; op deze dagen 
dienen de christengelovigen zich op bijzondere 
wijze te wijden aan het gebed, werken van 
vroomheid en van liefde te beoefenen, zichzelf 
te verloochenen door hun eigen verplichtingen 
getrouwer te vervullen en vooral door de vasten 
en de onthouding te onderhouden volgens de 
hierna volgende canones. 
Can. 1250: Boetedagen en boetetijden in de 
gehele Kerk zijn elke vrijdag van het gehele jaar 
en de veertigdagentijd. 
Can. 1251:  Onthouding van het eten van vlees 
of van een ander voedsel volgens de 
voorschriften van de bisschoppenconferentie, 
dient onderhouden te worden op elke vrijdag 
van het jaar, tenzij deze met een dag vermeld 
onder de feestdagen, samenvalt; onthouding 
echter samen met vasten op Aswoensdag en op 
de Vrijdag van het Lijden en de Dood van Onze 
Heer Jezus Christus. 
Can. 1252: De onthoudingswet verplicht wie 
hun veertiende levensjaar hebben voltooid; de 

vastenwet verplicht allen die meerderjarig zijn 
tot aan het begin van hun zestigste levensjaar. 
De zielzorgers en de ouders dienen er nochtans 
voor te zorgen dat ook aan hen die wegens hun 
lagere leeftijd niet aan de vasten- en 
onthoudingswet gehouden zijn, de echte zin 
voor de boete bijgebracht wordt. 
Can. 1253:  De bisschoppenconferentie kan het 
onderhouden van vasten en onthouding nader 
bepalen en ook andere vormen van boete, 
vooral liefdewerken en oefeningen van 
vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de plaats 
van vasten en onthouding stellen. 
 
In 1989 heeft de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie bepaald: "Wij bepalen 
dat Aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van 
verplichte vasten en onthouding in spijs en 
drank zijn en dat verder het bepalen van de 
wijze van de beoefening van boete en 
onthouding aan het eigen geweten en initiatief 
van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de 
plicht tot vasten in de Veertigdagentijd en tot 
onthouding op de vrijdagen kan worden 
voldaan, door zich in eten en drinken, in roken 
of in andere genoegens duidelijk te beperken. 
Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan 
bestemd worden voor de naasten die honger 
lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts 
passend, dat men zich in de Veertigdagentijd 
meer dan anders wijdt aan werken van 
christelijke naastenliefde en met meer toeleg 
het Woord van God leest." 
 
Praktijk 
Ieder mag zelf het vasten invullen. Het moet 
echter wel wat voorstellen. Voorbeelden zijn: 
geen alcohol, niet roken, geen vlees eten, niet 
snoepen of koekjes eten. In mijn eigen leven 
probeer ik naast het ontzeggen van dingen ook 
dingen met meer aandacht te doen. Je kunt 
bijvoorbeeld vluchtelingen helpen door hen 
Nederlands te leren of voor hen een baan te 
zoeken, geld geven of bananen aan dak- en 
thuislozen, een helpende hand bieden bij de 
begeleiding van gevangenen, je zieke moeder 
vaker bezoeken of eindelijk eens vrede stichten 
met de eigenwijze kinderen of andere 
familieleden. Uiteraard kun je ook bijdragen aan 
de Vastenactie.
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Rozenkransgebed samen met de bisschop 

19 maart – Hoogfeest van Sint Jozef 

 

Dit jaar roepen de bisschoppen ons op om met hen elke maand op een speciale dag de rozenkrans te 

bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Dat God die mag geven en dat Hij – indachtig een gebed 

van de H. Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt.  

Paus Franciscus roept ons op zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de 

aanwezigheid van Christus in ons leven te herkennen. Alle pausen van de afgelopen eeuw hebben ons 

daartoe opgeroepen. 

Paus Johannes Paulus II schreef in zijn apostolische brief over het rozenkransgebed (2002): ‘Het 

rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten 

diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang 

van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich 

verenigd”. 

 

In de St.-Jozefkathedraal bidden wij iedere weekdag het rozenkransgebed om 12 uur, vóór de aanvang 

van de H. Mis van 12.30 uur. 

Op 19 maart doen wij dit plechtig samen met de bisschop om 12 uur na het  Angelusgebed. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Om in dienst te staan van het ware geluk 
 

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. 
Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. 
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. 

Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. 
 

Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. 
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. 

Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. 
Laat me licht brengen waar duisternis heerst. 
Laat me vreugde brengen waar droefheid is. 

 
En moge ik bij dit alles zoeken: 

niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten, 
niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen, 
niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. 

 
Want het is door te geven dat men krijgt, 
door zichzelf te verliezen dat men vindt, 

door te vergeven dat men vergeving bekomt 
en door te sterven dat men verrijst 

tot eeuwig leven. 
 

H. Franciscus van Assisi 
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De verering van de H. Jozef 

Door Egbert van der Werff 

     

De H. Jozef blijft als heilige in de geschiedenis van de katholieke kerk lang onderbelicht. Aanvankelijk is 

hij slechts een bijfiguur in de levens van Jezus en Maria. De status van heilige verwerft Jozef in de loop 

van de middeleeuwen. Zijn kerkelijke feestdag op 19 maart wordt pas 1479 in de kerkelijke kalender 

opgenomen; drie jaar na de opneming van het feest van de Ontvangenis van Maria. Jozefs rol blijft dan 

nog beperkt tot die van echtgenoot van de heilige maagd.  

In de loop van de 17de eeuw dragen vooral de Jezuïeten bij aan de toename van devotie voor Sint Jozef. 

De Broederschap van de Zalige Dood, opgericht in 1648 in Rome, krijgt ook in Groningen een afdeling in 

de Jezuïetenstatie aan de Hoge der A; deze statie was zelfs aan H. Jozef toegewijd. 

 

Vooral in de 19de eeuw neemt de verering van de H. Jozef toe. In 1847 wordt aan hem een tweede 

kerkelijk feest gegund, op de derde zondag na Pasen. Zijn rol als voedstervader van de Goddelijke 

Verlosser wordt in 1870 nogmaals bevestigd wanneer paus Pius IX de H. Jozef uitroept tot ‘beschermer 

der Kerk’.  

De toenemende belangstelling voor de  

H. Jozef sluit aan op de opkomst van de 

verering van de Heilige Familie in de tweede 

helft van de 19de eeuw. Paus Leo XIII 

plaatste het feest van de H. Familie in 1892 

op de derde zondag na Epifanie. 

 

De verering van de H. Familie legt de nadruk 

op een deugdzaam leven binnen 

gezinsverband en een spirituele toewijding 

aan Jezus Christus en aan zijn ouders. Met 

deze toenemende belangstelling voor de H. 

Familie krijgt ook de devotie voor Jozef een 

ander aspect. Sint Jozef wordt nu onder 

meer vereerd als voorbeeld van onthechting voor de katholieke man. Jozef wordt als deugdzame 

gezinsvader ten voorbeeld gesteld voor de arbeidende klasse. Daarin past de naamgeving van de St.-

Jozefkerk, gelegen in de nabijheid van de destijds te ontwikkelen arbeiderswijk in de Oosterpoort. Zijn 

patroonschap over timmerlieden en arbeiders is in de 19de eeuw vast onderdeel geworden van de 

devotie voor de H. Jozef. 

 

De toenemende verering van de H. Jozef in de 19de eeuw leidt er ook toe dat aan hem met name in 

Nederland in veel kerken een vaste plek wordt gegund in het kerkgebouw. Het zijaltaar aan epistelzijde 

wordt doorgaans aan de H. Jozef gewijd, als tegenhanger van het Maria-altaar aan evangeliezijde. 

 

In de St.-Jozefkerk zijn bij de inrichting van de kerk aan hem een altaar gewijd, een gebrandschilderd 

raam achter het Jozefaltaar en een serie met geschilderde taferelen uit zijn leven in het hoogkoor. Zowel 

in het gebrandschilderde venster als in de geschilderde cyclus zijn de thema's van de H. Familie en de 

Zalige Dood afgebeeld. 
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Psalm 8 
De majesteit van God en de waardigheid van de mens 

Door pastoor R. Wagenaar 
 

2.  Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw 
Naam op aarde,  

 hoger dan de hemel reikt uw majesteit. 
 

3. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt 
Gij u de lof 

 bereid die uw tegenstanders en 
bestrijders doet verstommen. 

4.  Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van 
uw vingers, 

 als ik maan en sterren zie, die Gij daar 
hebt gezet: 

5.  Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem 
omziet, 

 ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem 
zorgt? 

6.  Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem 
geschapen, 

 hem gekroond met luister en eer. 
 

7.  Heel uw schepping aan hem onderworpen, 
 alles aan zijn voeten neergelegd; 

8.  Runderen en schapen overal, 
 ook de wilde dieren op de velden; 
9.  Vogels in de lucht en vissen in de zee, 

 al wat wemelt in de oceanen. 
 

10.  Heer, onze heer, hoe groot zijt Gij, 
 hoe ontzagwekkend is uw Naam op 

aarde! 
 

Het refrein dat psalm 8 omlijst heeft het over de 
Naam die in verwondering geloofd wordt: 
Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw 
Naam op aarde. Wij worden uitgenodigd God te 
loven vanuit de verwondering. 
 
Van vers 4 tot vers 9 doorloopt de dichter de 
hele werkelijkheid, te beginnen met de hemel, 
de maan en de sterren. De verwondering slaat 
ten dele op die verrukkelijk rijke waaier aan 

wezens, die God allemaal tot stand brengt. Maar 
het meest verwonderlijk lijkt dan toch de mens 
zelf te zijn temidden van dit heelal. 
 
Grote denkers als Blaise Pascal en Emmanuël 
Kant hebben de verwondering doorgetrokken. 
Pascal zegt dat hij beeft bij het aanschouwen 
van het stemloze universum, maar de denkende 
mens is zich dit alles bewust en overstijgt dus 
het heelal. “De mens is een rietstengel, tenger 
als geen ander, maar hij is een denkende 
rietstengel en het hele universum vermag niets 
tegen hem”. 
Kant zegt: “Twee dingen vervullen mijn gemoed 
met een steeds toenemende verbazing, de 
sterrenhemel boven mij en de morele vrijheid in 
mij!”. 
 
Ja, wat is de mens? Psalm 8 nodigt ons uit die 
vraag te blijven stellen. Aan het einde van het 
Psalterium (150 psalmen) komt de vraag terug 
in Psalm 144, vers 3: "Heer, wat is de mens dat 
Gij hem aanziet, het mensenkind dat Gij hem 
telt". 
Ook Job in zijn worsteling met het lijden 
bevraagt zich: wat is de mens? (Job 7: 17 e.v.). 
 
De mens onderscheidt zich van alle levende 
wezens doordat hij zichzelf in vraag stelt, 
telkens opnieuw. Het wordt een vraag aan God: 
“Ach, wat is dan de mens dat Gij naar hem 
omziet, ’t mensenkind dat Gij zo voor hem 
zorgt?” 
De verwondering groeit tot bewondering en 
tenslotte tot een onbegrensd loven van God 
wiens naam allerwegen groot is en 
ontzagwekkend. De Naam is te lezen in al wat 
Hij geschapen heeft, namelijk “het kunstwerk 
van uw vingers” - maar meer dan elders in het 
wonder van de mens die over al het geschapene 
mag beheren.
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Vastenactie 2018 

 

De Sint Martinusparochie doet mee aan een 

landelijk Vastenactieproject. Dit jaar is de 

Vastenactie-campagne gericht op een project 

van de Zusters van het H. Hart van Jezus en 

Maria in Zambia. 

 

Zij zijn sinds 1962 actief in de Mbala-regio en 

hebben zich ingezet voor onderwijs en 

gezondheidszorg. Sinds de HIV-pandemie 

hebben de zusters in 1991 het Households In 

Distress (HID)-programma opgezet. Het doel  

van dit programma is de impact van HIV/aids te 

verminderen door voorlichting en  

gezondheidszorg, en door mensen te helpen in 

hun levensonderhoud te voorzien. De zusters 

zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in 

de regio die haar werk richt op HIV en aids. 

 

Binnen het programma vallen: hulp aan 

kwetsbare kinderen en gehandicapten, 

armoedebestrijding en bewustwording. Ons 

campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve 

mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar 

of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag 

inkomen hebben - minder dan 6 euro per week 

– en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in 

hun huishouden tellen. 

 

Het doel van dit project is om deze mensen  te 

trainen om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun 

eigen onderneming kunnen starten. In totaal 

zullen met dit project 15.700 mensen in de 

Mbala-regio bereikt worden, waarvan 12.600 

indirect. 

 

U kunt uw bijdrage in de bus achter in de kerk 

doen of overmaken op rekeningnr. NL89 INGB 

0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. 

Vastenactie 2018.

Studiedag Suïcidepreventie en nazorg 

 

Op zaterdag 10 maart a.s. wordt in de pastorie 

aan de Radesingel een studiedag gehouden over 

suïcidepreventie en nazorg. Deze cursus wordt 

georganiseerd voor alle mensen die actief zijn in 

het bezoekwerk, pastores en andere 

geïnteresseerden die met regelmaat in gesprek 

zijn met anderen.  

De cursus wordt aangeboden door het Bisdom 

Groningen-Leeuwarden, Solidair Groningen en 

Drenthe en de stichting Suïcidepreventie voor 

Kerken.  

 

Vorig jaar stierven er in Nederland 1894 mensen 

door zelfdoding (suïcide). Dat zijn ongeveer 5 

mensen per dag. Ruim 90 duizend mensen doen 

per jaar een poging en nog veel meer mensen 

(ongeveer 400 duizend) denken wel eens aan 

zelfdoding! Dat zijn grote getallen. Bijna 

iedereen kent wel iemand die een poging heeft 

gedaan of iemand bij wie de poging is geslaagd.  

 

Een suïcide is vaak een uiterste poging om het 

lijden te beëindigen, of als een oplossing voor 

een niet te overwinnen probleem. 

Na een suïcide(poging) blijven dierbaren vaak 

verward achter. Vaak is er geen sprake van 

afscheid en anders dan bij ‘gewone’ rouw speelt 

de schuldvraag vaak een grote rol.  

 

Tijdens deze studiedag wordt u getraind in het 

bespreekbaar maken van het onderwerp, het 

herkennen van signalen en het nemen van 

vervolgstappen. Daarnaast is er aandacht voor 

rouw en specifiek voor de rouw na suïcides. Hoe 

gaat u daar als gesprekspartner mee om? Waar 

liggen de valkuilen en wat is eigenlijk de visie 

van de kerk op suïcide?  

 

Zaterdag 10 maart van 10.00 tot 16.00 uur 

Pastorie Radesingel 4 te Groningen 

Opgave vóór zaterdag 3 maart bij 

pastoorakhjellema@gmail.com 

mailto:pastoorakhjellema@gmail.com
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Seniorenmiddagen 
Paasmiddag 
 
We willen alvast uw aandacht vestigen op onze 
Paasmiddag op dinsdagmiddag 27 maart 2018. 
Aanvang 14.30 uur (half drie) met een  
Eucharistieviering in de St.-Jozefkathedraal. 
Aansluitend een gezellige middag in de 
parochiezaal.  
Pastoor R. Wagenaar zal ons aan de hand van 
projecties op een groot scherm vertellen over 
Pasen.  
Afsluiting om 17.00 uur (vijf uur). 
Van harte welkom. 
 
Werkgroep Seniorenmiddagen 
 

 

K.V.G.   Nieuws   Groningen 
 
Dinsdag 20 februari : Rechtbankverslaggever 
 
Dhr. Rob Zijlstra is rechtbankverslaggever en 
publiceert wekelijks een verhaal in de 
weekendbijlage van het Dagblad van het 
Noorden. Er wordt veel gezegd over misdaad, 
straf en de rechtspraak. Rob vertelt hoe het er 
in de praktijk aan toe gaat en uit eigen ervaring 
ook over wat de rol van de pers en de journalist 
is.  
Deze avond zijn partners, vriendinnen en 
belangstellenden van harte welkom. 
 
Dinsdag 20 maart: Fitness tegen rimpels 
 
Schoonheidsspecialiste Lineke Veenstra is 
gestart met Facelift Fitness. Op een gezellige en 
informatieve manier kan zij vertellen over de zin 
en onzin van cosmetische behandeling en 
producten en ook over goede en schadelijke 
ingrediënten in huidproducten. Na de pauze 
gaan we gezichtsoefeningen doen. Ook is er de 
mogelijkheid om producten aan te schaffen. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238 (wijk Selwerd).  
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
 
Tot ziens,  
Betsy Dietvorst (tel: 050- 5711343) 
 

Stille Omgang  
 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 
2018 wordt in Amsterdam weer de Stille 
Omgang gehouden. De intentie luidt: 
"Eucharistie = Leven".  
We willen er met een grote groep per bus naar 
afreizen. U kunt op twee plaatsen instappen:  
Om 17.30 uur in Uithuizen aan de Kennedylaan 
33 en om  18.00 uur op het Hoofdstation in 
Groningen (verzamelen in de hal). 
  
De kosten voor de busreis zijn € 22,- per 
persoon. U kunt het bedrag alvast overmaken 
naar rekeningnummer: NL71 ABNA 0502 4889 
64 t.n.v. A. Lukassen te Groningen. 
 
Inlichtingen bij: Dhr. H. Mulder (050 - 5251294) 
of Dhr. A. Lukassen (050 - 3134872).  
Opgave per e-mail bij: Dhr. A. van den Hende 
(stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com).  
Algemene informatie:  
http://www.stille-omgang.nl 
 

 

22 maart 2018: Avond over Oecumene 
in Assen 
 
Op 22 maart 2018 organiseert de projectgroep 
Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe 
een avond over oecumene in het Parochiehuis 
in Assen (Nassaulaan 3). 
 
Oecumene, het lijkt op dit moment niet heel erg 
zichtbaar te zijn. Ieder kerkgenootschap is bezig 
met zijn eigen overleven en het is dan moeilijk 
om over de eigen muren heen te kijken. Toch 
vinden er allerlei initiatieven plaats waarbij het 
geloof gezamenlijk wordt vormgegeven. 
Voorbeelden zijn Kerk in de Klas in Erica en De 
Tien Mooiste Bijbelverhalen in Groningen. 
Op deze avond zal dominee Bert Altena samen 
met andere initiatiefnemers op oecumenisch 
gebied laten zien dat de oecumene leeft.  
Iedereen die de oecumene een warm hart 
toedraagt is van harte welkom. 
 
Aanmelden kan tot 14 maart bij het Vicariaat: 
Telefonisch: 050 - 4065888 
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl 

http://www.stille-omgang.nl/
mailto:vicariaatgrdr@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/

