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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, Lars Sanders en Jabik Zeinstra. 
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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8 juli 2017 
t/m 

25 augustus 2017 

 
16 juni 

 

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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Feestdagen 

 

De vakantieperiode komt in zicht. Dat stemt tot vreugde. 

Het is ook een feestelijke tijd in de Kerk en in onze parochiegemeenschap. 

Dat begint al direct deze eerste zondag van juni waarop wij dit jaar het feest van Sacramentsdag vieren, 

de feestelijk viering van Christus blijvende zelfgave in de H. Eucharistie. Zoals gebruikelijk vieren we dat 

met een kleine processie tot slot door de kerk waarbij de Eerste Communicanten en andere kinderen 

meelopen en bidden. 

Vervolgens is er het zilveren priesterfeest van onze bisschop op 10 juni in Dokkum tijdens de jaarlijkse 

Bonifatiusviering.  

Er zijn de feesten van het Allerheiligst Hart van Jezus op vrijdag 8 juni, van St. Jan de Doper op 24 juni, 

dit jaar een zondag, en op 29 juni de HH Petrus en Paulus. 

 

Eén gedachtenis wil ik dit jaar naar voren halen, die van de zalige 

Titus Brandsma op 27 juli. Hij werd geboren als Anne Sjoerd 

Brandsma op 23 februari 1881 bij Bolsward. Al jong wilde hij priester 

worden. Hij werd karmeliet en in die orde opgenomen in 1898 in 

Boxmeer.  

Met een zwakke gezondheid maar begiftigd met een scherp verstand 

werd hij naar Rome gestuurd voor verdere studie na zijn 

priesterwijding in 1905. 

 

Titus Brandsma was een geleerd man en een harde werker in talloze 

activiteiten, energiek en onvermoeibaar. In 1926 organiseerde hij de 

eerste bedevaart naar Dokkum. Hij werd in 1923 hoogleraar aan de 

kort daarvoor opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij was 

er in 1932 rector magnificus en hield toen zijn befaamde en bezorgde 

inaugurale rede over het Godsbegrip en het tanende Godsbesef dat 

hij toen al opmerkte.  

Maar zijn laatste levensjaren waren de meest aangrijpende. De oorlog was uitgebroken en Titus 

Brandsma reisde door het land om katholieke instellingen en vooral de katholieke scholen en pers te 

organiseren tegen het nationaal-socialisme. 

Hij was gewaarschuwd maar hij ging door. Op 19 januari 1942 werd hij gevangen genomen en 

overgebracht naar het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen, de beruchte gevangenis voor verzetsstrijders. 

Daar schreef hij het in zijn eenvoud ontroerende vers over zijn verbondenheid met God, die hem rust en 

vrede gaf. “Ik voel me thuis in de gevangenis van Scheveningen. Ik bid, schrijf en de dagen zijn kort. Ik 

ben zeer rustig en tevreden”. 

Via Amersfoort ging het naar Dachau waar een paar duizend priesters waren ondergebracht. Na zes 

weken werd hij, uitgeput, gedood door een injectie. Medegevangenen waren onder de indruk van zijn 

eenvoud en blijmoedigheid. Hij wist zelfs zijn vijanden lief te hebben. 

Deze man van liefde en trouw aan de Heer moge een voorbeeld voor ons zijn. 

We mogen zijn voorspraak vragen voor ons bisdom, voor de Kerk in ons land. 

 

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 -  3 juni 2018, Sacramentsdag 

Lezingen Exodus 24:  3  -  8   |   Hebreën 9:  11  -  15   |   Marcus  14:  12  -  16 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Dinsdag -  5 juni 2018, HH Bonifatius, bisschop en gezellen 

                                     St.-Jozefkerk 

   12.30 Gezongen H. Mis  
     

 

Vrijdag -  8 juni 2018, Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus 

                                     St.-Jozefkerk 

   12.30 Gezongen H. Mis  
     

 

Zondag -  10 juni 2018, 10e zondag door het jaar 

Lezingen                        Genesis 3:  9  -  15   |   2 Korintiërs 4:  13  -  5:  1   |   Marcus 3:  20  -  35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  17 juni 2018, 11e zondag door het jaar 

Lezingen Ezechiël 17:  22  -  24   |   2 Korintiërs 5:  6   -  10   |   Marcus  4:  26  -  34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 12.30 

 
H. Mis (Pools) 
 

11.00 
 

Hoogmis waarbij het H. Vormsel wordt 
toegediend 

    Hoofdcelebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout 
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  24 juni 2018, Geboorte van de H. Johannes de Doper 

Lezingen Jesaja 49:  1  -  6   |   Handelingen 13:  22  -  26   |   Lucas  1:  57  -  66,  80 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  1 juli 2018, 13e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheden 1:  13  -  15;  2:  23  -  24   |   2 Korintiërs 8:  7  -  9, 13 - 15   |   Marcus 5:  21  -  43 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

 
Misintenties 
 
St. - Jozefkerk 
 
3 juni:   Yvonne Kessels - Snijders 
10 juni: Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Voor een heel gelukkig huwelijk 
17 juni: Ton Duijvesteijn 
24 juni: Yvonne Kessels – Snijders 
  Jan van Schaik 
1 juli:  Wilhelmus ter Schouw 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
 
St. - Franciscuskerk 
 
24 juni: Jan Jacobus Legger 
 Jannes Schaaphok 
 Pater Frans Wessels m.h.m. 

Collecte doeleinden 
 

3 juni:  1. Parochie 
 2. Priesteropleiding bisdom 
10 juni: 1. Parochie 
 2. Voedselbank 
17 juni: 1. Onderhoud gebouwen 
 2. Werkgroepen parochie 
24 juni: 1. Parochie 
 2. Restauratie orgel 
1 juli: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding bisdom 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 4 juni en 2 juli 2018  (1e 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 7 juni en 5 
juli 2018. 
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                    Juni 2018 

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

om 9.30 uur. 

7 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Nierman Centrum om 9.30 uur. 

8-10 Bonifatiusdagen in Dokkum. 

10 25-Jarig priesterjubileum Mgr. C.F.M. van 

den Hout in Dokkum. 

                    Juli 2018 

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

om 9.30 uur. 

05 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Nierman Centrum om 9.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Rhyonnah Albers 
 Djeon Kleinmoedig 
 Jaylienne Margaritha 

 
In de vrede van de Heer is overleden 
 Robbert Bouman (88 jaar) 

Sacramentsprocessie 3 juni 
 
Op Sacramentsdag, zondag 3 juni, trekken we 
na de hoogmis van 11.00 uur in processie door 
de kerk, zingend en biddend. De Eerste 
Communicanten van dit jaar en andere 
kinderen zullen meelopen in deze processie. 

Tentoonstelling Moeder Teresa 

 
Van 1 juni t/m 16 juni is er in de St.-Jozefkerk 
een rondreizende tentoonstelling over leven en 
werk van de H. Moeder Teresa. 

Kerkbalans 2018 

 
Tot en met april ontving de parochie aan 
kerkbijdragen € 25.230,56. Dat is ca. 33% 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. 

€ 77.000 

€ 25.231 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Streefbedrag Realisatie

25-jarig priesterjubileum Mgr. Van den 
Hout 
 
Bisschop C.F.M. van den Hout viert op zondag 
10 juni a.s. tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen 
in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum.  
Zondag 10 juni is om 11.00 uur de 
eucharistieviering met de bisschop in de 
parochiekerk in Dokkum. Vanaf 12.30 uur is de 
traditionele Bonifatiusprocessie naar het park 
van de Bonifatiuskapel. Aanwezigen krijgen 
daar een lunch aangeboden door het bisdom. 
Om 15.00 uur volgt een oecumenische 
gebedsviering met de bisschop en voorgangers 
van alle betrokken kerken.  
Voor deelname aan de lunch graag aanmelden 
bij mevr. Bouwman i.v.m. de catering: 
v.bouwman@bisdomgl.nl.  
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De Prefatie in de viering van de Eucharistie 

Door Jabik Zeinstra 
 

Onderstaand artikel is een samenvatting van de lezing van Mgr. J.H.J. van den Hende op de dag van de 

Latijnse liturgie op 9 september 2017 onder de titel 'De prefatie in het Romeins missaal'. 

 

In iedere Eucharistieviering is de prefatie het begin van het Eucharistisch gebed. Anders dan het Latijnse 

woord praefatio doet vermoeden is de prefatie niet een voorwoord of introductie op het Eucharistisch 

gebed, het is er immers een deel van. De prefatie is meer een proclamatie: een gebed dat wordt 

uitgesproken dan wel uitgezongen wanneer de celebrant samen met de aanwezige gelovigen nadert tot 

God.  

 

Het aantal prefaties door de eeuwen heen 

In de loop van de geschiedenis is er duidelijk sprake van verschillende tendensen waar het gaat om het 

aantal prefaties. Zo kende de Kerk in de 7de eeuw maar liefst 267 prefaties. De meeste van deze 

prefaties waren bestemd voor de gedachtenissen en feesten van de verschillende martelaren. De 

veelheid aan martelaren-prefaties leidde af van het centrale thema van de Eucharistie - de verlossing 

door Christus - en lokte een scherpe reactie uit, wat resulteerde in een sterke afname van het aantal 

prefaties. Eeuwenlang bleef het uiteindelijk bij 11 prefaties. Zo was er lange tijd eigenlijk geen prefatie 

voor de gewone zondagen. Pas in 1759 werd voorgeschreven dat op gewone zondagen de prefatie van 

de heilige Drie-eenheid gebruikt moest worden. In de 20ste eeuw werd het aantal prefaties opnieuw 

uitgebreid. In 1919 werd een prefatie voor de dodenmis ingevoerd. In 1925 kwam er een prefatie voor 

het hoogfeest van Christus Koning en in 1928 een prefatie voor het heilig Hart van Jezus. Bij de invoering 

van de herziene liturgie van de Goede Week in 1955 volgde een prefatie voor de Chrismamis. Ook in de 

jaren daarna nam het aantal prefaties gestaag toe. Het nieuwe altaarmissaal telt in de editie van 1975 al 

84 prefaties. 

  

Opzet van de aanhef van de prefatie 

De aanhef van de prefatie is een dialoog in drie delen: 

1. Begroeting 

De celebrant begint de dialoog met een begroeting: "De Heer zij met u". Het woord Heer verwijst 

hier naar God de Vader. In het antwoord van de gelovigen: "En met Uw geest" ligt de erkenning 

besloten dat de celebrant in het sacrament van de priesterwijding op bijzondere wijze de Heilige 

Geest heeft ontvangen. Het maakt de priester tot een waardig bedienaar van het Eucharistisch offer. 

2. Aansporing 

De celebrant spoort de gelovigen aan om hun hart te verheffen. Het hart is in Bijbelse zin de gehele 

menselijke persoon. De gelovigen worden aangespoord om de aandacht te richten op de Heer en 

Zijn gaven. Het antwoord van de gelovigen brengt tot uitdrukking dat zij gehoor geven aan deze 

aansporing: "Wij zijn met ons hart bij de Heer". 

 
 



THEMA 

8 

3. Uitnodiging 

De priester spreekt in het uitnodigende deel van de 

aanhef zijn voornemen uit om een gebed van 

dankzegging aan God aan te bieden over de 

Eucharistische tafel, het is een erkenning dat de 

Eucharistie Gods gave is aan de mensen. De gelovigen 

stemmen in met de dankzegging door: "Hij is onze 

dankbaarheid waardig". De tekst van het klein Missaal 

uit 2014 luidt daarentegen: "Het is passend en goed 

Hem te danken". 

De dialoog die de celebrant in de aanhef begint, vraagt om 

een antwoord van de gelovigen. Dit heeft alles te maken 

met de zogeheten actieve deelname aan de viering. Een 

bewuste deelname aan de prefatie komt de actieve 

deelname van alle geledingen van de Kerk aan de liturgie 

ten goede. 

 

Opzet van de verdere prefatie 

Na de aanhef van de prefatie is ook het vervolg van de prefatie opgebouwd uit drie delen: 

1. Het eerste deel is de overgang van de aanhef van de prefatie naar het gebed van lofprijzing en 

dankzegging zelf. Staande voor het aanschijn van God, brengt de celebrant eer aan God de Vader. 

Het offer van dank wordt in twee opzichten aangeduid als goed. Enerzijds is dankzeggen goed omdat 

het God toekomt dat wij hem dankzeggen. Anderzijds komt de dankzegging ons heil ten goede. De 

celebrant gebruikt vervolgens (in de meeste prefaties) meerdere beschrijvende namen, wanneer hij 

zich richt tot God. Het is als een kleine litanie: Heer, heilige Vader, almachtige eeuwige God. 

2. In het tweede deel van de verdere prefatie komen de redenen aan bod waarom we God lofprijzen. 

Vaak wordt in dit gedeelte duidelijk welk aspect van het christelijk heilsmysterie in een 

Eucharistieviering met name wordt gevierd, op een bepaalde dag, dan wel bij een bepaalde 

gelegenheid. 

3. Het derde deel is de afronding van de prefatie waarin de engelen en heiligen worden genoemd, en 

tot uiting komt dat onze gebeden in verbondenheid met hun gebeden worden gedaan, waar het 

gaat om de lofprijzing Gods. De liturgie op aarde treedt in verbinding met de hemelse liturgie. In dit 

gedeelte worden de verschillende groepen van engelen genoemd. Dit gaat terug op het noemen en 

duiden van de engelen in de Heilige Schrift zelf, zoals in Ef. 1: 21: “hoog boven alle heerschappijen, 

machten en krachten ...”; in Kol. 1: 16 (de zogeheten Christus hymne): “want in Hem is alles 

geschapen in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, 

heerschappijen en machten”; en in 1 Petrus 3: 22: “ nadat engelen en machten en krachten aan Hem 

onderworpen zijn”. 

 

Uitmondend in het Sanctus 

De prefatie is aldus het eerste deel van het Eucharistisch gebed waarin de thematiek van het dank 

brengen aan God prominent naar voren komt. Uiteindelijk mondt de prefatie uit in de eerste en 

belangrijkste acclamatie van de Eucharistieviering: heilig, heilig, heilig (vgl. Jes. 6, 3 en Ps. 118, 26). 
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Psalm 46 (45) 

De HEER is met ons, je hoeft niets te vrezen 

 

door pastoor R. Wagenaar 

 

2. De HEER is voor ons een vesting en 

toevlucht, 

een machtige hulp in de nood. 

3. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, 

al vallen de bergen in zee; 

4. Al raast en kookt ook de branding, 

en beukt zij de rotsige kust: 

5. Een stroom van water verkwikt Gods 

stad, 

het heilig verblijf van de Allerhoogste 

6. Die stad staat onwrikbaar, want God is 

daarbinnen, 

God staat haar terzij als de dag begint. 

7. Al schreeuwen de volken en woelen de 

landen,  

Al ratelt de donder en siddert de grond: 

8. De HEER van de hemelse legers is met 

ons, 

een veilige burcht is ons Jakobs God. 

9. Komt nader en ziet wat de HEER heeft 

gedaan, 

zijn wondere werken op aarde. 

Hij slaat elke oorlog op aarde neer, 

10. Hij breekt de bogen, versplintert de 

speren, 

de strijdwagens steekt Hij in brand. 

11.  'Weest niet halsstarrig, erkent Mij als 

God, 

als vorst van de volken en heerser der 

aarde,' 

12. De Heer van de hemelse legers is met 

ons, 

een veilige burcht is ons Jakobs God. 

 

Deze psalm geldt als een van de krachtigste 

poëtische composities uit het hele psalmboek, 

“een symfonie van klanken”. 

‘God is met ons' is de grondovertuiging van deze 

psalm. Dit is ook de antifoon (het refrein) van de 

kersttijd: God is met ons. Hij is de Immanuel. Uit 

Sion is de Heer gekomen. Het weerklinkt 

eveneens in de antifoon voor de Advent: De 

Heer is met ons. Hij is de vorst van de volken en 

de heerser der aarde. 

 

De eerste strofe poneert een fel contrast tussen 

het rotsvaste vertrouwen in God en een 

kosmische ontreddering. Hoe verschrikkelijk het 

laatste ook is, het kan het hart van de bidders 

geen angst inboezemen. God is voor ons de 

burcht. 

 

De tweede strofe (vers 5 t/m 7) geeft de grond 

van dit vertrouwen: er is een stroom midden in 

de stad Gods, rivieren verfrissen het verblijf van 

de Allerhoogste. Dus tegenover de wilde 

wateren van de eerste strofe is hier de stille 

immanentie van God: “een stroom van water 

verkwikt Gods stad”. 

 

Te midden van de chaotische toestanden 

weerklinkt het refrein van vertrouwen in vers 8. 

De laatste strofe (vers 9-11) laat zien hoe God 

scheppend aanwezig is. Vrede is het wonder bij 

uitstek, teken van zijn werkzame aanwezigheid. 

 

Het laatste vers (vers 12) houdt een krachtig 

‘halt’ in: weest niet halsstarrig. 'Vacate et videte' 

staat er in het Latijn. 'Maak het stil, maak het 

leeg en vrij en besef dan: Ik ben God. 

In het woord vacate horen we dezelfde stam 

meeklinken als in vakantie en vacuüm.  
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De kerkvaders hebben steeds de noodzaak van 

stilte, vrijheid en zorgeloosheid onderstreept 

om waarlijk God te kennen zoals Hij is.  

Origenes zegt: “Er is stilte en vrije tijd nodig om 

de Heer te kennen”. 

Basilius: “Om God te kennen moet je vrijkomen 

van al wat God niet is”. 

‘Deo vacare’, 'Je vrijmaken voor God' staat 

boven de ingang van de abdij in Egmond. 

 

Deze korte psalm wil een hart onder de riem 

van de wankelmoedigen zijn. God is met ons: 

Immanuel. 

De Verrezene zegt: “Alle macht is mij gegeven in 

de hemel en op de aarde” en ook: “Zie, Ik ben 

met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van 

de wereld”.  

Vrede in Hem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, Jezus, als ik U aanschouw 

Titus Brandsma 

 

O, Jezus, als ik U aanschouw 

Dan leeft weer dat ik van U hou 

En dat ook Uw hart mij bemint 

Nog wel als Uw bijzondren vriend. 

 

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed 

Och, alle lijden is mij goed 

Omdat ik daardoor U gelijk 

En dit de weg is naar Uw Rijk. 

 

Ik ben gelukkig in mijn leed 

Omdat ik het geen leed meer weet, 

Maar 't alleruitverkorenst lot 

Dat mij vereent met U, o God.  

 

0 laat mij hier maar stil alleen 

Het kil en koud zijn om mij heen 

En laat geen mensen bij mij toe 

't Alleen zijn word ik hier niet moe. 

 

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij 

Ik was U nimmer zo nabij. 

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 

Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

 

Geschreven in de gevangenis te Scheveningen, 

12-13 februari 1942 
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Het feest van het Onbevlekt Hart van Maria  

door Dick van der Meijden 

 

Het feest van het Onbevlekt Hart van Maria heette oorspronkelijk het Heilig Hart van Maria. De naam 

verwijst naar het fysieke hart van Maria als symbool voor haar innerlijke leven: haar vreugde en 

droefheid, haar deugden en volmaaktheden en haar liefde.  

 

Het feest van het Onbevlekt Hart van Maria werd ingesteld in 1942 door Paus Pius XII, bij gelegenheid 

van de 25ste verjaardag van de verschijningen te Fátima. Deze dag werd op 22 augustus gevierd, maar 

na de hervorming van de liturgiekalender is het feest verschoven naar een datum die dichter ligt bij de 

viering van het Heilig Hart van Jezus. Nu wordt het feest van het Onbevlekt Hart van Maria gevierd op de 

zaterdag na het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus. In 2018 wordt het Allerheiligste Hart van 

Jezus gevierd op vrijdag 8 juni, zodat het Onbevlekt Hart van Maria gevierd wordt op zaterdag 9 juni. 

De devotie van het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug 

tot de Middeleeuwen. In de moderne tijd kwam ze tot 

bloei na de Mariaverschijning aan de H. Catharina 

Labouré in Parijs in 1830 en met name na de 

afkondiging van het dogma van de Onbevlekte 

Ontvangenis van Maria in 1854. 

Het hart wordt onbevlekt genoemd om te benadrukken 

dat Maria niet met de erfzonde is besmet. De verering 

betreft het hart van Maria als het symbool van haar 

totale toewijding aan haar Zoon en haar universele 

moederliefde. 

De Maria-verschijningen in het Portugese Fátima in 

1917 gaven de toewijding aan het Onbevlekt Hart een 

apocalyptische betekenis. Tijdens de derde verschijning 

aan de drie kinderen Lúcia Santos, Jacinta Marto en 

Francisco Marto op 13 juli 1917 had de H. Maagd 

volgens hen gezegd dat God wenste dat de gelovigen de 

rozenkrans baden en zich zouden toewijden aan het 

Onbevlekt Hart. Daarmee zou kunnen worden 

voorkomen dat veel zielen naar de hel zouden gaan. 

Ook Rusland moest worden gewijd aan het Onbevlekt Hart. Paus Pius XII wijdde Rusland in 1952 toe aan 

de Moeder Gods.  

 

In 1984 wijdde paus Johannes Paulus II de wereld toe aan het Onbevlekt Hart, staande voor het beeld 

van Onze Lieve Vrouw van Fátima, dat toen voor de gelegenheid naar Rome was overgevlogen. De 

kroon die het Mariabeeld draagt, bevat thans de kogel waarmee Johannes Paulus II getroffen werd bij 

de aanslag door Mehmet Ali Agca op 13 mei 1981. De Poolse paus geloofde dat hij de aanslag had 

overleefd dankzij de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw van Fátima. 
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Het Hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus 

door Dick van der Meijden 

 

Het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus is een hoogfeest in zowel de Katholieke als de 

Oosters-orthodoxe Kerk ter nagedachtenis aan de marteldood van de heilige apostelen Petrus en 

Paulus. Het feest wordt gevierd op 29 juni. 

Het feest is voor de gehele Katholieke Kerk in principe een verplichte feestdag, dit wil zeggen een dag 

waarop alle katholieken verplicht een volledige mis moeten bijwonen. Evenwel kan elke 

bisschoppenconferentie, na goedkeuring door de Apostolische Stoel, deze feestdag afschaffen. Zowel de 

Belgische als de Nederlandse bisschoppenconferentie hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

 

De feestdag van Petrus en Paulus valt volgens de katholieke kalender op 29 juni. Traditioneel is deze 

feestdag het moment waarop nieuwbenoemde aartsbisschoppen in Rome van de paus het pallium 

ontvangen. Daags na dit hoogfeest, op 30 juni, is de gedachtenis van de eerste martelaren van de 

Romeinse Kerk. 

In de Orthodoxe Kerken, die de Juliaanse kalender 

volgen, valt de feestdag van Petrus en Paulus op 12 

juli. 

 

Men gaat er vanuit dat Petrus en Paulus gedood zijn 

in het jaar 67 (ook al houden andere schrijvers het 

op 64). Reeds de oudste feestkalender, die dateert 

van 354, kent het feest van Petrus en Paulus op 29 

juni. De oorsprong gaat terug tot het jaar 258, toen 

de relieken van beide Heiligen op 29 juni heimelijk 

naar een catacombe aan de Via Appia werden 

gebracht, omdat keizer Valerianus de christelijke 

begraafplaatsen dreigde te verwoesten. 

 

Petrus en Paulus zijn zonder twijfel zeer belangrijk 

geweest voor de Kerk. Petrus met zijn vlugge tong, 

zijn vurige liefde voor Jezus en zijn edelmoedig 

karakter, was al spoedig de woordvoerder van de 

twaalf Apostelen. En hij is dat gebleven na de dood, 

verrijzenis en hemelvaart van Jezus. Niet voor niets wordt hij de eerste paus genoemd. 

 

Paulus was een geleerde. We kennen hem beter dan de apostelen. Niet alleen is het boek der 

"Handelingen" voor een groot deel aan het werk van Paulus gewijd, maar ook gaven zijn uitvoerige 

brieven een bepaalde vorm aan de boodschap van Christus, welke een niet te overschatten invloed 

heeft uitgeoefend op het denken van de Christenen. We kennen hem van zijn vurige liefde tot Jezus, zijn 

grote aantrekkingskracht op de mensen, zijn onvermoeibare ijver in het Evangeliewerk, de moed 

waarmee hij telkens weer allerlei mishandelingen verdroeg, het diepe begrip van de goddelijke 

waarheid en de gloed waarmee hij de hoogste geloofswaarheden onder woorden brengt. 
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Bonifatiusdagen 2018 en 
Jongerenweekend ‘The Messenger’  
 
Van 8 - 10 juni worden in Dokkum de jaarlijkse 
Bonifatiusdagen gehouden. Het thema van 
deze Bonifatiusdagen is ‘Geloof, Hoop en 
Liefde’: kernwoorden van elke christelijke 
geloofsgemeenschap.  
De Bonifatiusdagen zijn een meerdaags 
programma en wordt net als voorgaande jaren 
georganiseerd door de Dokkumer Pax Christi 
parochie in samenwerking met protestantse 
zusterkerken: PKN, Christelijk Gereformeerde 
Kerk en Remonstrants-Doopsgezinden. 
Vrijdag en zaterdag zijn er respectievelijk een 
gastlezing over hedendaags pelgrimeren in 
Fryslân, straattheater voor publiek en 
zaterdagavond muziek, workshops, een 
expositie van heiligenbeelden in een cultureel 
en spiritueel getint Bonifatius Festival. 
 
Voor het volledige programma van de 
Bonifatiusdagen 2018 zie: www.paxchristi.frl 
 
Flankerend aan de Bonifatiusdagen 
organiseert het JongerenPlatform van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden het tweede 
Jongerenweekend ‘The Messenger’ in het park 
van het Bonifatiusheiligdom in Dokkum. De 
boodschap van Bonifatius is nu niet minder 
actueel dan toen. Heb jij er een boodschap 
aan? 
 
Bestemd voor jongeren (14 – 30 jaar); 
kosten € 35,00. 
Opgave: jongeren@bisdomgl.nl (voor 4 juni!) 
Info: 06-24863901 (ook WhatsApp). 

Het Legioen van Maria 
 
Het Legioen van Maria is op 7 september 1921 in 
Dublin (Ierland) opgericht door Frank Duff (1887-
1980). Vanuit de Vincentius beweging streed hij al 
tegen armoede, maar hij zag dat er ook veel 
geestelijke nood was. Om de priesters te helpen 
ook deze te bestrijden, heeft hij het Legioen van 
Maria opgericht. De doelstelling is de glorie van 
God door de heiliging van de leden. 
Inmiddels zijn er afdelingen (praesidia) in zo'n 
170 landen. De basis is de devotie tot Maria: haar 
beeld van de Onbevlekte Ontvangenis staat 
centraal. De geest van het legioen is de geest van 
Maria zelf want wij werken onder haar leiding, 
inspiratie en bescherming. 
 
Ons praesidium komt elke dinsdag na de Mis 
samen in de pastorie. Een vergadering duurt tot 
maximaal anderhalf uur en bestaat uit de 
legioengebeden, onderwijs en een bespreking 
van het actieve werk. Van de leden wordt 
namelijk ook actieve legioensdienst verwacht! 
Ons werk bestaat vooral uit het bezoeken van 
ouderen en zieken, maar we grijpen ook alle 
andere geboden mogelijkheden aan voor het 
verrichten van apostolisch werk. Dat kost 
gemiddeld 2 uur per week. Behalve actieve leden 
zijn er ook biddende leden die dagelijks de 
legioensgebeden bidden. 
Als u interesse heeft, bent u welkom om een keer 
een vergadering bij te wonen. Ook kunt u ons 
gerust aanspreken na de Mis of een mail sturen 
via onze secretaris (marloes.dijkstra@home.nl). 
 
Namens ons allen, Katja van Rheenen, Marloes 
Dijkstra en Cecilia Soo Man Yuen. 

Gerardus Majella bedevaart in Barger-Oosterveld op 24 juni 
 
Op zondag 24 juni vindt de jaarlijkse Gerardus Majella-bedevaart plaats in Barger-Oosterveld 
(Emmen). Dit jaar zal Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, voorgaan in de 
eucharistieviering en de processie.  
De bedevaart valt samen met het Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper. We 
vieren dus niet één, maar twee bijzondere heiligen. Het thema luidt dit jaar dan ook: "H. Johannes de 
Voorloper, H. Gerardus de Voorspreker". 
De bedevaart begint om 10.30 uur met een plechtige hoogmis in het kerkenbos. Aansluitend volgt de 
Sacramentsprocessie met afsluiting in de parochiekerk.  
Nadien is er gelegenheid tot ‘Frühshoppen’ op het kerkplein (Splitting 142, 7826 CT Emmen). 

mailto:jongeren@bisdomgl.nl%20(voor%204%20juni!)
mailto:jongeren@bisdomgl.nl%20(voor%204%20juni!)
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Lentetocht 2018 

 

De Lentetocht op 16 mei 2018 was erg geslaagd. 

Bij het afscheid nemen klonk: ,,Wat een fijne 

dag”; ,,Mooie tocht”; ,,We hebben het fijn 

gehad”; ,,Geweldig”; ,,Bedankt”. 

 

Het weer was gunstig. Niet te warm, niet te 

koud, en droog. Iedereen was op tijd aanwezig 

en zo reden we in goede stemming door het 

mooie Groningerland en genoten we van de 

bloeiende bermen, de mooie tuinen met 

rododendrons en de prachtig gele bloeiende 

koolzaadvelden.  

 

De chauffeur vertelde onderweg allerlei 

wetenwaardigheden over de omgeving en 

stopte zelfs in Usquert om het door Berlage 

ontworpen, voormalige raadshuis te laten zien. 

Ook de Eemshaven werd bezocht.

 
In Termunten werd koffiegedronken en hebben 

we van een uitstekende visschotel genoten. Via 

een toeristische route, waarbij we langs de 

Blauwe stad reden, kwamen we in Sellingen 

waar we de Kloosterboerderij Bleijendael 

hebben bezocht.  

 

Vanwege een wegopbreking in Duitsland kon 

een geplande rondleiding langs smokkelwegen 

niet door gaan. Daarom werd in plaats daarvan 

een bezoek gebracht aan de winkel van boer 

Geert, bekend van ,,Boer zoekt vrouw”. Daar 

werden o.a. heerlijke aardbeien en asperges 

verkocht. 

De kwekerij is te zien naast de winkel. Verser 

kan dus niet. Het was leuk dat Geert ons zelf 

bediende. Tevreden reden we weer huiswaarts.  

 

Veel senioren waren al sedert lange tijd niet 

meer in Noord Groningen geweest en de 

Eemshaven en Blauwe stad zijn namen uit de 

krant of van de tv.  

 
 

Dankzij dit parochiële uitstapje hebben zij dit 

kunnen bekijken in een onderling gezellige 

sfeer.  

Sponsoren hartelijk dank. 

 

Gerda Hettinga 
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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/

