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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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3 juni 2018 
t/m 

7 juli 2018 

 
12 mei 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

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

Selwerd 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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Meimaand – Liefde en Vuur 

 

‘Gekomen is uw lieve mei…’ mogen we weer zingen. De mooiste maand van het jaar is in onze devotie 

een maand van Maria. We zingen en bidden haar toe – zoals u elders in dit blad verder kunt lezen. 

Wat het liturgisch jaar betreft vieren we twee grote  feesten. Eerst de Hemelvaart des Heren. Nadat 

Jezus nog veertig dagen bij de apostelen was gebleven om hen te onderrichten, heeft Hij zijn verheffing, 

die begon op het kruis, voltooid in zijn Hemelvaart en ‘zetelt Hij aan de rechterhand van de Vader’. 

 

De apostelen heeft Hij echter niet verweesd achtergelaten, maar hun een Helper beloofd. Die Helper, de 

Trooster (de Consolator) is met Pinksteren over hen neergedaald. Toen viel alle angst en lafheid van hen 

af en trokken ze er op uit. Petrus gaf direct het startschot met zijn toespraak op die Pinksterdag, waarop 

zo’n drieduizend mensen zich toen bij de apostelen aansloten, zoals we in het 2de hoofdstuk van de 

Handelingen der Apostelen lezen. 

 

De Kerk, die op het kruis was geboren in het water en bloed dat uit Jezus’ zijde kwam – zoals eens Eva 

uit de zijde van Adam – maakt na Pinksteren haar eerste groei door en wordt een gemeenschap. 

Het is ontroerend wanneer je in de Handelingen leest hoe de eerste christenen leven in trouw aan de 

Heer en aan elkaar, hoe de jonge gemeenschap zijn weg zoekt en zijn identiteit in Jezus Christus vorm 

geeft, bijvoorbeeld in de ontdekking dat ook voor niet-joden, heidenen, er plaats moet zijn, omdat 

Christus voor alle mensen gekomen is en de Kerk er dus is voor ‘alle volken, rassen en naties’ 

(Eucharistisch Gebed III).  

 

We lezen hoe de apostelen gevangen worden genomen, door een engel bevrijd worden, hoe ze 

gegeseld worden in opdracht van de leiders van het volk en hoe ze daar met blij gemoed uitkwamen 

‘verheugd dat ze dit mochten ondergaan omwille van de Heer’. Immers de liefde wil offers brengen om 

de echtheid ervan te bewijzen. 

 

Het is dankzij Gods Geest dat de Kerk verder is gegroeid tot op de dag van vandaag, alle aanvallen van 

buitenaf of van binnenuit ten spijt. Alle neergang, vervolgingen en afbraak, verwoestingen, geestelijk of 

fysiek, hebben haar niet geknakt of gebroken. Telkens hervond zij zich weer, groeide er nieuw leven 

tussen het puin en kwam de Kerk tot nieuwe bloei.  

We mogen het nog positiever zien. Het christelijk geloof heeft een verzachtende invloed gehad op onze 

cultuur na de harde klassieke tijd – juist in de zorg en aandacht voor de zwakken, de weduwen en 

wezen, zoals ze in de Schrift genoemd worden. De waardigheid van de menselijke persoon – van zijn 

prilste bestaan tot het stervenseinde – heeft door het christelijk geloof inhoud en betekenis gekregen en 

is verdedigd. Zijn we in deze tijd weer terug aan het keren naar de hardheid van de oudheid? 

 

Wij mogen bidden om Gods Geest, die vuur en liefde is, dat onze harten worden verzacht, dat er 

warmte komt waar koude was, dat zuiver wordt wat vervuild was, dat Hij overstroomt ons dor domein, 

heelt de ziel die is gewond – zoals we zingen in het Veni Sancte Spiritus waarvan de laatste strofe luidt: 

“Sta ons met uw liefde bij – dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat”. 

Zo zij het. 

 

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 -  29 april 2018, 5e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 9: 26 - 31  |  1 Johannes 3: 18 - 24  |  Johannes 15: 1 - 8 

                               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)   
     

 

Dinsdag -  1 mei 2018, Feest van H. Jozef, arbeider 

                                     St.-Jozefkerk 

   12.30 Gezongen H. Mis 
     

 

Zondag -  6 mei 2018, 6e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 10: 25 - 26, 34 - 35, 44 - 48  |  1 Johannes 4: 7 - 10  |  Johannes 15: 9 - 17 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Donderdag -  10 mei 2018, Hemelvaart van de Heer 

Lezingen Handelingen 1: 1 - 11  |  Efeziërs 1: 17 - 23  |  Marcus 16: 15 - 20 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  13 mei 2018, 7e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 1: 15 - 17, 20a, 20c - 26  |  1 Johannes 4: 11 - 16  |  Johannes 17: 11b - 19 

                               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 -  20 mei 2018, Hoogfeest van Pinksteren 

Lezingen Handelingen 2: 1 - 11  |  1 Korintiërs 12: 3b - 7, 12 - 13  |  Johannes 20: 19 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Maandag -  21 mei 2018, Tweede Pinksterdag 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  27 mei 2018, Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid 

Lezingen Deuteronomium 4: 32 - 34, 39 - 40  |  Romeinen 8: 14 - 17  |  Mattëus 28: 16 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Misintenties 

 

St.-Jozefkerk 

13 mei: Antoinette Hulscher 

 Overleden zoon Hans 

 Jan van Schaik 

 Yvonne Kessels – Snijders 

 Uit dankbaarheid bij een 87ste 

 verjaardag 

 Zielerust van Nel Lefferts 

 Zielerust van Lien Lefferts 

 Zielerust van Josephine Geubels 

20 mei: Ton Duijvesteijn 

 Jan van Schaik 

 

St. – Franciscuskerk 

6 mei: Annie Kruisman - Meijer 

Collecte doeleinden 

 

29 april: 1. Parochie 

  2. Restauratie orgel 

6 mei  1. Parochie 

  2. Priesteropleiding 

10 mei: 1. Parochie 

  2. Jongerenwerk 

13 mei  1. Ouderenwerk  

  2. Onderhoud gebouwen 

20 mei: 1. Parochie 

  2. Nederlandse missionarissen 

27 mei: 1. Altaarbenodigdheden 

2. Energiekosten 

R.K. Kerkhof 

 

Op maandag 7 mei 2018 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 3 mei 2018. 



AGENDA  
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                    April 2018 

29 Een uurtje eeuwigheid: Byzantijns 

Mannenkoor Friesland. In de St.- 

Jozefkathedraal om 14.00 uur. 

  

                    Mei 2018 

03 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancentrum om 9.30 uur. 

07 H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

12 Meiprocessie met H. Mis in de kluis van 

Warfhuizen om 14.00 uur. 

15 Lezing over de Legenda Aurea en de 

beeldende kunst door Dr. A. Hilhorst. In 

de parochiezaal om 20.00 uur. 

16 Lentetocht voor senioren van de 

parochie. 

31 Parochie-avond van de Sint 

Martinusparochie om 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

 

Door het H. Doopsel werden in onze 

parochiegemeenschap opgenomen: 

 Florinda Dekker 

 Andro Shaya 

 

Door het H. Doopsel en H. Vormsel werden in 

de Paaswake in onze parochiegemeenschap 

opgenomen: 

 Sander Buruma (30 jr.) 

 Maurice Sodderland (44 jr.) 

 Agnes Mensink – Geerts (42 jr.) 

 Petrus de Wit (34 jr.) 

 Peter Bijl (23 jr.) 

 Declan Holleman (23 jr. ) 

Opgenomen in de parochiegemeenschap 

tijdens de Paaswake door het H. Vormsel: 

(waren al gedoopt) 

 Jeanette Wagenborg – Haaijer (54 jr.) 

 Herbert Borghuis (30 jr.)  

H. Vormsel 
 
Op zondag 17 juni zal de bisschop, Mgr. C.F.M 
van den Hout, in de Hoogmis van 11 uur, het H. 
Vormsel toedienen. Jongeren die net naar de 
middelbare gaan of daar al waren, kunnen zich 
opgeven voor de voorbereiding bij de 
parochiesecretaresse mevr. L. ten Voorde, op 
werkdagen tussen 10.00 en 15.30 uur (tel. 050 - 
3124215). 
De voorbereiding begint op 18 mei a.s. 

Lezing in de Sint Martinusparochie  

 
De avond begint om 20.00 uur in de pastorie, 
Radesingel 4, Groningen 
 
Dinsdag 15 mei 2018: De legenda Aurea en de 
beeldende kunst  
Door Dr. A. Hilhorst. Ton Hilhorst 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, diplomaat en uiteindelijk 
aartsbisschop van Genua in Noord-Italië. 
Verreweg het beroemdst geworden is hij echter 
door zijn zogeheten Legenda Aurea of Gulden 
Legende. Dit boek bevat een groot aantal 
heiligenlegenden die hij in verkorte vorm 
weergaf, allereerst ten behoeve van de 
predikers maar ook voor de privé-lectuur. Hij 
verzon niets zelf: zijn verhalen deden al eeuwen 
de ronde.  
Men zegt dat zijn Gulden Legende van 
fundamenteel belang is geweest voor de 
middeleeuwse beeldende kunst. Maar hoe? 
Tijdgenoten konden inspiratie voor hun 
schilderijen opdoen in de legendenverzameling. 
Maar ook vóór Jacobus’ tijd werden al veel van 
deze heiligenverhalen door kunstenaars 
uitgebeeld. Het belang van de Legenda Aurea is  
dat we die kunstwerken als het ware kunnen 
lezen met behulp van de beschrijvingen van  
Jacobus. Zo is hij een gids bij het begrijpen van 
christelijke kunst. 
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Voortzetting pastoraat van pastoor 
Wagenaar 
 
Op  25 maart j.l. las de vice-voorzittter een brief 
van het bisdom voor over de voortzetting van 
het pastoraat van pastoor R. Wagenaar. 
Hieronder volgt de tekst van de brief. 
 
Groningen, 22 maart 2018 
Geachte parochianen van de parochie H. 
Martinus, 
 
Onlangs heeft de bisschop aan pastoor 
Wagenaar het verzoek gedaan om na zijn 75e 
verjaardag op 1 februari 2019 als pastoor van de 
Martinusparochie aan te blijven. 
Hij heeft daar 'ja' op gezegd. Dit betekent dat hij 
nog een aantal jaren, zolang zijn gezondheid het 
toelaat, zal blijven en dat het zoeken naar een 
opvolger nog niet aan de orde is. 
Het verzoek van de bisschop is mede ingegeven 
door het tekort aan priesters in het bisdom. De 
bisschop is blij dat pastoor Wagenaar bereid is 
zich te blijven inzetten voor het kerkelijk leven 
in de stad Groningen. 
Het aanblijven van pastoor Wagenaar betekent 
ook dat er voorlopig geen gesprekken zullen 
plaatsvinden over een eventuele fusie van de 
Martinusparochie en de Hildegard van 
Bingenparochie. 
De oprichting van de parochiële caritasinstelling 
van de parochie H. Hildegard van Bingen die 
bijna is afgerond, gaat uiteraard gewoon door. 
De caritasinstellingen van beide parochies 
hebben aangegeven samen te willen werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter H.H. Wellen  
Vicaris-generaal 
 

 

Oproep Ouderenbezoekgroep  
 
Bent of kent u een parochiaan van de Sint 
Martinusparochie van boven de 70, die het fijn 
zou vinden om af en toe bezoek te ontvangen? 
Dan kan er een beroep gedaan worden op de 
Ouderenbezoekgroep.  
De vrijwilligers komen graag  langs voor een 
praatje,  om samen te bidden of een wandeling 

te maken. Neemt u gerust contact met ons op. 
Wij staan voor u klaar! 
 
Ook als u zelf als vrijwilliger af en toe bij onze 
oudere medeparochianen op bezoek wilt gaan, 
kunt u contact met ons opnemen. 
Bel: 050-3124215 of stuur een e-mail: 
ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl 
Wie weet tot horens of tot ziens! 
 
Namens de Ouderenbezoekgroep, 
Esther Overbeek-Lenferink 
(Coördinator Ouderenbezoekgroep) 
 

 

Marialof in meimaand 
 
In de maand mei, de Mariamaand, wordt op de 
eerste zondag van deze maand, 6 mei, een 
gezongen Marialof gevierd om 15.00 uur in de 
St.-Jozefkathedraal. 
 

 

Meiprocessie te Warfhuizen 
 
De jaarlijkse meiprocessie ter ere van Onze 
Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 12 mei. 
 
De bijzondere combinatie van het stoere 
landschap van Noord-Groningen met de 
sprookjesachtige spiritualiteit van de oude 
katholieke volksdevotie maakt deze processie 
tot een unieke ervaring voor iedereen die méér 
wil doen met zijn geloof. 
 
De plechtige bedevaartmis wordt in de 
kluiskapel gecelebreerd om 14.00 uur. De 
processie trekt ongeveer een uurtje later uit, en 
wordt afgesloten met een feestelijk lof. Daarna 
kan er worden nagepraat in het dorpshuis. 
 
Deelname € 5,00 per persoon (betalen in het 
dorpshuis). Jeugd t/m 18 jaar gratis. 
Kluiskapel Onze Lieve Vrouwe van de Besloten 
Tuin, Baron van Asbeckweg13, 9963 PA 
Warfhuizen.  
www.beslotentuin.nl  
www.mariabroederschap.nl 
 

http://www.beslotentuin.nl/
http://www.mariabroederschap.nl/
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Mariaverschijningen en verering 

door Dick van der Meijden 

 

In mijn jeugd heb ik twee jaar in Berlicum gewoond, een plaats ten zuidoosten van Den Bosch. Daar zou  

Maria verschenen zijn aan een zieneres die Elisabeth Sleutjes heet. In 1986 werd door de bisschop van 

het bisdom 's-Hertogenbosch, Johannes ter Schure, een commissie in het leven geroepen met als 

opdracht: "Een onderzoek instellen naar de ware toedracht en de betekenis van de gebeurtenissen rond 

mevrouw Liesbeth Sleutjes te Berlicum, die zegt verschijningen van Onze Lieve Vrouw te ontvangen". De 

commissie kwam unaniem tot de conclusie dat er niet van een Mariaverschijning gesproken kon 

worden. Dit gebeurt met vele mensen die zeggen dat er een Mariaverschijning is. De Katholieke Kerk is 

voorzichtig met het erkennen van verschijningen van Maria.  

 

Er zijn veel meer bedevaartsplaatsen dan officiële erkenningen. Officieel erkend zijn de verschijningen 

van Maria in Guadalupe (1531), Parijs/Rue de Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Knock 

(1879), Fatima (1917), Beauraing (1932), Banneux (1933) en Zeitun (1968). Door lokale bisschoppen zijn 

bovendien erkend: Akita, Amsterdam, Pontmain en Kibeho. 

Opvallend is dat de officieel erkende verschijningen van Maria zich in de 19de een 20ste eeuw hebben 

voorgedaan (op die van Guadalupe na). Men spreekt wel van een 'Mariaal tijdperk' liggend tussen 1830 

(Parijs/Rue de Bac) en 1950 (dogma van Maria ten Hemelopneming). Misschien heeft dit 'Mariale 

tijdperk' te maken met de technologische vooruitgang van de 19de eeuw en de oorlogszuchtige 20ste 

eeuw, maar dat is een hypothese waarvoor ik geen greintje bewijs heb. 

 

Er zijn veel meer bedevaartsplaatsen gekoppeld aan de verering van Maria, dan alleen de bekende 

verschijningsplaatsen. Zo is er Kevelaer, waar Maria al sinds de 17de eeuw vereerd wordt. Dichterbij 

kennen we Heede, net over de Duitse grens. 

De oudste plekken van verering zijn zonder twijfel Jeruzalem en Efese. In beide plaatsen zou Maria 

volgens de overlevering zijn overleden. Zij zou zijn ontslapen in aanwezigheid van alle apostelen. Dit zien 

we in iconen, waarop achter het sterfbed Christus is afgebeeld, die Maria als 'kleine menspersoon' 

meevoert ten hemel. Maria's Ontslaping is tegelijkertijd haar Tenhemelopneming. 
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Maria, Moeder van de Kerk, op Pinkstermaandag vanaf 2019 

door Dick van der Meijden 

 

Maria, Moeder van de Kerk zal vanaf 2019 gevierd worden op Pinkstermaandag. De gedachtenis van de 

allerheiligste Maagd Maria als Moeder van de Kerk zal worden ingeschreven op de maandag na 

Pinksteren in de Romeinse Kalender en jaarlijks worden gevierd. Dat is de strekking van het decreet van 

de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, getekend door de 

prefect, kardinaal Robert Sarah en de secretaris, Mgr. Arthur Roche, uitgevaardigd te Rome op 11 

februari van dit jaar. Daarmee verlangt paus Franciscus de groei van de betekenis van de Kerk als 

moeder en de ware Mariadevotie te bevorderen, zo preciseert het decreet. 

 

Het klooster waar emeritus-paus Benedictus XVI zich teruggetrokken heeft, heet Mater Ecclesia, 

'Moeder van de Kerk'. Benedictus XVI vernoemde deze Mariale titel in 2009, ter gelegenheid van een 

bezoek aan Brescia (Italië), de stad van Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI. Benedictus 

XVI sprak daar over de diepe devotie van Paulus VI voor de H. Maagd, over diens leer en die van het 

concilie omtrent Maria, gericht op Maria als Moeder van de Kerk. Voor die gelegenheid stelde 

Benedictus XVI een gebed op: “O Maagd Maria, Moeder van de Kerk, wij bevelen U de Kerk in Brescia 

aan en de bevolking van deze streek. Gedenk al Uw kinderen; breng hun gebeden bij God; bewaar hen in 

het geloof; sterk hun hoop; vergroot hun liefde. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.” 

 

Het is tenslotte ook van betekenis dat de viering van deze gedachtenis samenvalt met Pinksteren, 

waarop de gave van de Heilige Geest gevierd wordt. Het decreet zegt dan ook: Als vooruitziende gids 

van de jonge Kerk begon Maria Haar eigen moederlijke zending reeds in het cenakel, waar Zij in gebed 

met de Apostelen, wachtte op de komst van de H. Geest.  

 

 
 

Ook stelt het decreet: Deze viering zal ons eraan herinneren dat het christenleven om te kunnen groeien 

verankerd moet zijn in het mysterie van het kruis, in het offer van Christus tijdens het Eucharistisch 

feestmaal en in het offer van de Heilige Maagd, Moeder van de Verlosser en van alle vrijgekochten. 
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Psalm 32 
door pastoor R. Wagenaar 

 
Psalm 32 (31): De genade van de vergeving 

 

1. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, 

wiens zonde door God werd bedekt. 

2. Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij 

God, wiens hart geen misdaad verbergt. 

3. Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg en 

sleet ik zuchtend mijn dagen. 

4. Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht, 

mijn kracht vloeide weg als in gloeiende 

hitte. 

5. Toen heb ik mijn zonde beleden voor U, 

mijn schuld niet langer ontkend. Ik sprak: 

‘Voor de Heer beken ik mijn fout’; toen hebt 

Gij mijn zonde vergeven. 

6. Daarom zal de vrome zich keren tot U 

wanneer hij door onheil bedreigd wordt; Al 

breekt er een stortvloed over hem los, de 

rampspoed zal hem niet raken.  

7. Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, 

Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 

8. ‘Ik toon u de weg die ge voortaan moet 

gaan, Ik leid u en waak over u.  

9. Wees niet eigenwijs als een paard of een 

muildier, wiens drift men moet temmen 

met teugel en bit, omdat het anders niet 

luistert’. 

10. Want talrijke rampen treffen de zondaar, 

maar God beschermt die vertrouwen op 

Hem. 

11. Wees blij in de Heer, alle vromen, verheugt 

u en jubelt, oprechten van hart. 

Deze psalm staat in onze Kerk als een 

boetepsalm bekend, één van de zeven. 

De boeteling doet hier echter meer dan boete. 

Hij is eigenlijk al aan het danken, zijn biecht 

voorbij! Hij wijst zelfs anderen de weg. 

De kern vormen de verzen 3 tot 5. Het drama 

van de zonde heeft zich voltrokken. De verzen 

eromheen geven breedte en diepte aan de 

ervaring en wijst op het gelukkige bestaan van 

de vromen. 

 

De opening herinnert aan de opening van psalm 

1 "Gelukkig de mens...". Wanneer ben je als 

mens gelukkig? Als je mag leven zonder 

wroeging. 

We mogen stilstaan bij het geluk ons vergeven 

te weten bij God. In een veelvoud van 

beeldspraak en begrippen wordt de vergeving 

verwoord. Zo geeft de psalmist te kennen dat de 

vergeving grondig en volledig is. 

 

In vers 3 tot 5 horen we het persoonlijk 

getuigenis. In een eerste fase zwijgt de zondaar; 

verzwijgt hij het bedreven kwaad. Maar hij 

kwijnt weg en het wordt steeds erger: "Uw hand 

drukte zwaar op mij". Maar dan komt hij tot de 

innerlijke erkenning van het bedreven kwaad, 

begin van de genezing. 

Wroeging is een monoloog, vergeving 

veronderstelt een dialoog. Velen blijven cirkelen 

in zichzelf zonder enige relatie ‘tot U’ (vers 6). 

"En ik sprak". Het spreken bevrijdt, er komt licht 

in de duisternis. Dan kunnen ook de eerste 

tranen rollen. 

 

Een oude wijsheidsspreuk zegt: schaam je niet 

om je zonden te bekennen, probeer een 

stromende rivier niet tegen te houden. Een 

ervaring waarvan de H. Augustinus getuigt in 

zijn Belijdenissen. Denk ook aan de verloren 

zoon. God vergeeft – om niet.  
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De zondaar krijgt het zo maar. De 

rechtvaardiging komt er doordat God God is. Zo 

is de gang van de vrome die zich tot de Heer 

bekeert in zijn nood. 

 

Nu komt een tegenstem in de psalm in vers 8. 

Het is Gods stem: "Ik toon u de weg".  

De psalm eindigt zoals psalm 1: ook daar stelde 

de psalmist de weg van de rechtvaardige 

tegenover het pad van de bozen. Wie op de 

Heer vertrouwt wordt met liefde omringd. 

Verheugt u en jubelt, oprechten van hart (vgl. 

Ps. 33).

 

 

Wees gegroet, Maria 

door Dick van der Meijden 

 

Persoonlijk vind ik het 'Wees gegroet', het gebed aan de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus, het 

mooiste gebed wat ik ken. De woorden komen voor een deel uit het evangelie van Lucas. De eerste 

woorden zijn de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël aan Maria (Lucas 1: 28): “Wees gegroet, 

vol van genade, de Heer is met u.” Het tweede gedeelte van het gebed zijn de bezegeningswoorden 

van Elisabeth, de nicht van Maria ( Lucas 1: 42): “U bent de gezegende onder de vrouwen, en gezegend 

is de vrucht van uw schoot!” 

Het derde gedeelte van het gebed (“Heilige Maria, moeder van God”) komt uit de traditie. De titel 

‘Moeder van God’ is door het Concilie van Efeze (431) vastgesteld. Rond de zestiende eeuw is het laatste 

deel aan het gebed (“Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood”) toegevoegd. Tijdens 

het concilie van Trente (1545-1563) is dit deel officieel toegevoegd. 

 

Waarom vereren wij Maria in het bijzonder? Ik 

parafraseer paus Johannes Paulus II tijdens zijn 

audiëntie van 28 januari 1987: “Maria is beslissend 

betrokken bij de ontvangenis van Jezus door het 

werk van de Heilige Geest. Door de boodschap van 

de engel heeft zij een innerlijke verlichting 

ontvangen over haar roeping tot moeder en over 

het behoud van haar maagdelijkheid. Hierna drukt 

zij haar bereidheid en haar toestemming uit en 

neemt het op zich om het deemoedige werktuig te 

worden van de kracht van de Allerhoogste.”  

 

Het werk van de heilige Geest heeft tot gevolg, dat 

in Maria moederschap en maagdelijkheid tegelijk 

op een wijze aanwezig zijn die - voor het verstand 

weliswaar onbegrijpelijk - helemaal hoort tot het 

terrein van het liefdevolle initiatief van Gods 

almacht. In Maria komt de grote profetie van Jesaja 

tot vervulling: "Zie, de maagd zal ontvangen en een 

zoon ter wereld brengen” (Jesaja 7: 14). 
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Heilige Geest, eeuwig leven 

door Eliane Popa 

 

Een uitnodiging tot meditatie op een gedicht van de H. Theresia-Benedikta van het Kruis (Edith Stein, 

1891-1942; karmelites, martelares, co-patrones van Europa). 

 

Met ons doopsel zijn wij opgenomen in het leven van de H. Drieëenheid en mogen deelnemen aan de 

liefde tussen Vader en Zoon, in en door de H. 

Geest. Het vuur van deze liefde ontvangen, 

ervaren en onder woorden brengen – hoe 

moeilijk is dat!  

 

De H. Theresia-Benedikta van het Kruis neemt 

ons mee in haar eigen mystieke ervaring en 

nodigt ons uit tot een meditatie over de H. Geest. 

Moge de lezer niet slechts de tekst tot zich 

nemen, maar elke vers als een springplank 

gebruiken om in een biddend gesprek met de 

Heer God, de H. Geest te duiken. 

 

Wie ben Je, zacht licht dat me vervult 

en de duisternis van mijn hart verlicht? 

Je gidst me als de hand van een moeder 

en als Je me loslaat, 

zal ik geen enkele stap meer kunnen zetten. 

Jij bent de ruimte die mijn wezen omgeeft 

en die in Jou schuilt. 

Door Jou verlaten zou mijn wezen versomberen in de afgrond, 

waaruit Jij haar hebt getrokken om haar naar het licht te brengen. 

Jij bent dichter bij mij dan dat ik bij mezelf ben. 

Intiemer dan de diepten van mijn ziel, 

en toch ongrijpbaar en onuitsprekelijk 

voorbij elke naam, 

Heilige Geest, eeuwige Liefde! 

Ben Jij niet het zoete manna, 

dat uit het hart van de Zoon 

in het mijne overstroomt, 

het voedsel van de engelen en de zaligen? 

Hij die uit de dood naar het leven is verheven, 

heeft mij ook uit de slaap van de dood gewekt voor het nieuwe leven. 

En dag na dag blijft Hij me nieuw leven geven, 

waardoor op een dag de volheid me helemaal zal laten overstromen, 

leven voortkomend uit het jouwe, ja Jij zelf, 

Heilige Geest, eeuwig leven! 
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Streefbedrag Realisatie

Digitaal collecteren!  
 
In eerdere uitgaven van Rondom heb ik 
geschreven dat het parochiebestuur opzoek was 
naar andere manieren om te collecteren. Zo 
kunt u al enige tijd uw collectegeld overmaken 
op de bankrekening van de parochie. Maar we 
zijn nu gestart met wat nieuws: Gewoon blijven 
geven met de collecte app van Givt. 
Met de Givt app op uw smartphone hoeft u uw 
telefoon alleen nog maar in de buurt van de 
collecte schaal te houden en het door u gekozen 
bedrag wordt gegeven. U geeft anoniem. 
Waarom hebben we hiervoor gekozen? 

 We merken dat we tegenwoordig veel 
minder contant geld op zak hebben, 

 Het afstorten van het geld bij de bank 
brengt extra handelingen met zich mee, 

 De collecte opbrengsten lopen terug, 

 Digitaal collecteren zorgt voor gemak bij 
u, voor de administratie en, niet 
onbelangrijk, de collecte opbrengsten 
nemen toe. 

We starten eerst in de St. Jozefkerk. Achter in de 
kerk vindt u meer informatie over het digitaal 
collecteren met de Givt-app. Kijkt u vooral ook 
op de website voor meer informatie, zoals 
bijvoorbeeld hoe u zich kunt registreren en wat 
de veel gestelde vragen zijn (www.givtapp.net). 
 
De eerste stap 
De Givt-app vindt u in de App Store en in Google 
Play. De app installeren, is de eerste stap om 
digitaal te kunnen geven. Wanneer u Givt gaat 
gebruiken is het belangrijk dat u verbinding met 
internet hebt en dat bluetooth ingeschakeld is. 
 
Net zo makkelijk 
Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens 
in te vullen. Vervolgens werkt het net zo 
gemakkelijk als het geven van contant geld. U 
opent de app, selecteert het bedrag dat u wilt 
geven en beweegt uw telefoon richting de 
collecteschaal. Uw telefoon pikt een signaal op 
van de zender die in de collecteschaal zit. Het 
gekozen bedrag wordt opgeslagen, van uw 
bankrekening afgeschreven en aan de Sint 
Martinusparochie overgemaakt. 
 
Geen verbinding? 
Wanneer u op het moment van geven geen 

internetverbinding hebt, wordt de opdracht op 
een later moment bij het heropenen van de app 
verstuurd. Bijvoorbeeld als u thuis bent en weer 
gebruik maakt van WiFi. 
 
We hopen dat u meedoet! 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de penningmeester Jos Hettinga 
(jjchettinga@home.nl) 
 

 

Kerkbalans 2018 
 
 
 
 
 
 
 

De actie Kerkbalans 2018 is al weer van start 
gegaan. 
Tot en met februari ontving de parochie aan 
kerkbijdragen € 14.480. Dat is een mooie start: 
reeds 19% van het begrote bedrag van € 77.000. 
We hopen dat deze lijn zich voortzet en we het 
streefbedrag ruim zullen halen. 
Doet u alstublieft mee! 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op 
rekening NL92  INGB  0000 0117 50 o.v.v. 
Kerkbalans Sint Martinusparochie, Groningen. 
 
Jos Hettinga, penningmeester 
 

 

Aankondiging Parochie-avond 
 
Ook dit jaar zal weer de jaarlijkse Parochie-
avond plaatsvinden. De avond staat op een 
eerdere datum gepland dan gebruikelijk en 
vindt plaats op donderdag 31 mei 2018, 
aanvang 20.00 uur. 
Eerst staat het officiële gedeelte van de avond 
op het programma, te weten een overzicht van 
de Pastorale zaken in 2017, de Jaarrekening 
2017 van de Sint Martinusparochie, de 
Bouwkundige zaken van het afgelopen jaar en 
Personeel en organisatie. 
Daarna is er een gezellig samenzijn onder het 
genot van een drankje en lekkere hapjes. 
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Lentetocht 2018 

 

Op woensdag 16 mei 2018 organiseert de  

Sint Martinusparochie weer haar jaarlijkse 

Lentetocht voor de senioren in onze parochie. 

De tocht is toegankelijk voor iedereen die in 

staat is in een touringcar plaats te nemen. 

Rollators kunnen mee onder  in de bus.  

 

Dankzij sponsoren kunnen we de eigen bijdrage 

voor de dagtocht zo laag mogelijk te houden, 

namelijk 20 euro per persoon. Mocht dit voor u 

toch bezwaarlijk zijn, laat het dan weten! 

Iedereen moet mee kunnen, een dagje heerlijk 

en onbezorgd op stap.   

 

We vetrekken om 9.30 uur vanaf de Plutolaan 

329 en om 10.00 uur vanaf de St.-

Jozefkathedraal. 

De precieze tijd van terugkeer is moeilijk aan te 

geven. Het zal zo rond 17.45 uur zijn. Neemt u 

zelf uw telefoon mee zodat u indien nodig zelf 

uw vervoer naar huis kunt regelen. 

 

 

U kunt uw eigen bijdrage (€ 20,-) samen met de 

opgavestrook in een enveloppe inleveren bij het 

secretariaat van onze parochie. 

Als u per bank wilt betalen: NL87 ABNA 0459 

0338 40 t.n.v. J. C. Hettinga onder vermelding 

van: Lentetocht 2018.  

 

Aanmelding en betaling is mogelijk tot en met 

11 mei. Graag duidelijk vermelden waar u in de 

bus stapt opdat niemand blijft staan. 

Uw opgave telt pas mee na ontvangst van uw 

betaling. Vol is vol. 

 

Meestal houden we ons reisdoel geheim, maar 

om aan alle vragen tegemoet te komen 

verklappen we het een beetje. 

We maken een  verrassende rondrit door het 

Groningerland, dat zo mooi is in de lente. 

Omstreeks 11.30 uur drinken we iets in 

Termunten en genieten van een vismaaltijd. 

Indien u geen vis belieft, dit graag duidelijk 

vermelden op uw opgave strook. Wij verzorgen 

dan wat anders 

Op het middagprogramma staat onder andere 

een toeristische route naar Sellingen, met 

natuurlijk koffie met appeltaart. Het wordt een 

mooi 'grensoverschrijdend' programma en we 

vertrouwen erop dat dit weer een gezellige dag 

wordt.  

 

Inlichtingen bij: Gerda Hettinga (050 -  5733339) 

 

 

Opgavestrook Seniorenlentetocht 2018 
 

Naam: 

 

Adres: 

 

 

Telefoon: 

 

Graag duidelijk aangeven waar u in stapt. 

Opstapplaats:  

 O Plutolaan 

O St.- Jozefkathedraal 

 

Dieetwens: 
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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/

