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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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30 september 2018 
t/m 

3 november 2018 

 
8 september 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

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

Selwerd Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

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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Nieuwjaar in de vroege herfst 
 
Het einde van de vakantie en het begin van het nieuwe school/studiejaar heeft iets van nieuwjaar. Een 
fris begin vol goede voornemens en plannen.  
De herfst kondigt zich ook al aan – de zon staat lager en het wordt steeds vroeger donker. September, 
de maand van de wijnoogst, is kerkelijk gezien een rustige tijd, op enkele bijzondere dagen na. 
 
We vieren op zaterdag 8 september het feest van de geboorte van Maria. Met haar komst in onze 
wereld brak de dageraad van onze verlossing aan. Waarom 8 september? Waarschijnlijk werd op die dag 
de inwijding van de kerk gevierd, gebouwd boven het huis waar Maria geboren zou zijn volgens de 
overlevering. Het feest is al in de 6de eeuw bekend. 
 

Twee andere data, 14 en 15 september, worden sinds 
mensenheugenis gevierd als het feest van de Kruisverheffing (14 
sept.) en van Onze lieve Vrouw van Smarten op 15 september, de 
dag waarop het beroemde Stabat Mater in de liturgie staat. Het 
Stabat Mater, door talloze componisten op muziek gezet, is de 
tussenzang in de Woorddienst van de H. Mis op die dag. Het lied 
is gebaseerd op verschillende Bijbelteksten en spreekt over de 
mede-lijdende moeder van Christus onder het kruis. Het stamt uit 
de 13de eeuw en is zeer waarschijnlijk geworteld in de 
Franciscaanse Traditie. 
 
Een bijzondere dag voor ons bisdom is zaterdag 22 september, de 
diakenwijding van Remco Hoogma in de St.-Bonifatiuskerk in 
Leeuwarden. Volgend jaar zal op 18 mei de priesterwijding volgen 
in de St.-Jozefkathedraal. 
 
Op 24 september is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor senioren – 
een gezellige dag vanaf 11.00 uur in de pastorie. Het programma 
vindt u elders in dit blad. 

 
De eerste gezinsmis na de vakantie zal zijn op zondag 9 september. Dan zullen 9 nieuwe misdienaars 
worden geïnstalleerd aan het einde van de H. Mis. Om de misdienaars en andere kinderen op 
ongedwongen wijze meer te leren kennen van ons mooie geloof, zullen we na de Hoogmis van 11.00 uur 
op de tweede en vierde zondag van de maand, vanaf september, daarover vertellen in de Blauwe kamer 
(bestuurskamer) boven in de pastorie. Wat zo verheugend is om te constateren, is de duidelijke 
betrokkenheid van de jongste groep Eerste Communicanten, waarvan er maar liefst negen (van de 
achttien) misdienaar zijn geworden. Het was een leuke, aandachtige groep waarvan de meesten 
zondags met hun ouders in de H. Mis aanwezig zijn. Zo is er betrokkenheid gegroeid en dat moeten we 
verder voeden. 
 
Tenslotte nog een belangrijke verandering op de zondagen en dat betreft de Latijnse Hoogmis, 
georganiseerd door de vereniging voor Latijnse Liturgie. Daarover leest u elders in dit blad. 
 
Dat we een mooie tijd in mogen gaan met Kerstmis als hoogtepunt. 

 
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 -  26 augustus 2018, 21e zondag door het jaar 

Lezingen Jozua 24:  1  -  2a, 15 - 17,  18b   |   Efeziërs 5:  21  -  32   |   Johannes 6:  60  -  69 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  2 september 2018, 22e zondag door het jaar 

Lezingen 
Deuteronomium 4: 1 - 2, 6 - 8  |  Jakobus 1: 17 - 18, 21b - 22, 27  |  Marcus 7: 1 - 8, 14 - 15, 
21 - 23 

                               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) 
     

 

Zaterdag -  8 september 2018,  Feest van Maria Geboorte 

                                     St.-Jozefkerk 

   09.00 H. Mis 
     

 

Zondag -  9 september 2018, 23e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 35:  4  -  7a   |   Jakobus 2:  1  -  5   |   Marcus 7:  31  -  37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  16 september 2018, 25e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 50:  5  -  9a   |   Jakobus 2:  14  -  18   |   Marcus 8:  27  -  35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  23 september 2018, 26e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheid 2:  12,  17  -  20   |   Jakobus 3:  16  -  4:  3   |   Marcus 9:  30  -  37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

26 augustus:   Jan van Schaik 
   Peter van Rooyen 
2 september:  Voor een familie 
9 september:  Overleden zoon Hans 
   Jan van Schaik 
   Lida Medendorp 
16 september:  Ton Duijvesteijn 
23 september:  Jan van Schaik 

 
St. - Franciscuskerk 
 
26 augustus:  Gre Staal 
   Johan Proost 
9 september:  Lida Medendorp 
   Gre Staal  
23 september: Gre Staal  

Collecte doeleinden 
 
26 augustus: 1. Parochie 
  2. MIVA 
2 september: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding Bisdom 
9 september: 1. Bloemversiering 
  2. Onderhoud gebouwen 
16 september: 1. Altaarbenodigdheden 
  2. Energiekosten 
23 september: 1. Parochie 

2. Voedselbank 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 3 september (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 6 september 

2018.  

 

Geboorte van Maria (W. Mengelberg, 1889) 
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                    September 2018 

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

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

08 Open Monumentendag in de St.- 
Fransicuskerk, de St.-Jozefkerk en het R.K. 
Kerkhof. 

24 Parochiële ontmoetingsdag voor 
senioren. Om 11.00 in de pastorie. 

25 K.V.G.: Opening Seizoen. 

25 Bijbel lezen met Mgr. Van den Hout. Om 
19.30 in het Bisdomhuis 

30 Een Uurtje Eeuwigheid: Septem o.l.v.  
Sjoerd Ruisch. Om 14.00 uur in de St.-
Jozefkathedraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Dries Mosterman 
 Victoria Duarte de Rezende Robert 
 Marius Oman 
 Esperanze Fronezek 
 Rinayda Rosaria 
 Adyam Awet-Tesfazgi 
 Ella Matysiak 
 Fabian Sambo 
 Esri Mazzara 

Eerste H. Communie en H. Vormsel in 
2019 

 
Komend jaar zal de Eerste H. Communieviering 
zijn op zondag 5 mei in de St.-Jozefkathedraal. 
De voorbereiding begint in december. Ouders 
kunnen hun kinderen hier voor opgeven, vanaf 
groep 4 van de basisschool, bij het 
parochiesecretariaat (tel. 050 - 3124215) op 
werkdagen behalve op woensdag tussen 10.00 
en 15.30 uur of per mail: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
 
Op zondag 16 juni zal bisschop C. van den Hout 
het H. Vormsel toedienen in de St.-
Jozefkathedraal aan jongeren die na de vakantie 
naar de middelbare school gaan of daar al 
waren. Ook zij kunnen opgegeven worden bij 
het parochiesecretariaat. 

Kerkbalans 2018 

 
Tot en met juli ontving de parochie aan 
kerkbijdragen € 41.160,00. Dat is ca. 53,5% 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. 

€ 77.000 

€ 41.160 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Streefbedrag Realisatie 1-8-2018

Parochiepenning 
 
Op de parochie-avond in juni hebben wij als kerkbestuur bekend gemaakt dat 
de parochiepenning dit jaar wordt toegekend aan Geertje Rouwkema, vanwege 
haar trouwe en toegewijde werk in het schoonmaken van de kerk, iedere week. 
Dat is al begonnen voor het jaar 2000 onder leiding van zuster Paolo. Die avond 
kon zij er niet zijn vanwege vakantie. 
Onlangs heb ik haar op een vrijdag na het werken, in het bijzijn van de hele 
schoonmaakploeg, de penning plus oorkonde overhandigd, onder het genoegen 
van koffie een taart. 
Het deed ons genoegen te zien dat zij er duidelijk blij mee was. 

Pastoor R. Wagenaar 
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Mariabedevaart Kevelaer 10 oktober 2018  
 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar onze parochie 
in de Rozenkransmaand op bedevaart gaan naar 
Kevelaer. Di jaar op woensdag 10 oktober. 
Kevelaer is één van de grootste 
bedevaartplaatsen van Duitsland. 
 
Onze bisschop, Mgr. R. van den Hout, zal dit jaar 
met ons meegaan op bedevaart.  
 
We bezoeken de 
Basiliek, de 
Genadekapel en de 
Kruisweg.  
Verder zijn er de 
Kaarsenkapel en de 
Biechtkapel (ook in 
het Nederlands).  
Er zijn rond de 
Genadekapel talloze 
winkels met 
devotionalia. 
 
 
Het programma van de bedevaart 
7.00 uur vertrek per luxe touringcar vanaf het 
voormalig Bisschop Nierman Centrum, 
Plutolaan. 
7:15 uur vertrek St.-Jozefkathedraal. 
11.00 uur zal de bus in Kevelaer arriveren. 
11.30 uur H. Mis. 
12.30 uur warme lunch in het Priesterhaus (bij 
de prijs inbegrepen). 
14.00 uur Kruisweg. Daarna tijd om zelf 
Kevelaer te ontdekken. U kunt bijvoorbeeld 
deelnemen aan andere plechtigheden die door 
de bedevaartleiding worden georganiseerd, 
zoals het pelgrimslof. 
16:30 uur zegening van devotionalia en Salve 
Regina bij de Genadekapel. 
17:00 uur vertrek naar Groningen. 
20:30 uur aankomst in Groningen.  
 
De kosten voor deelname aan de bedevaart 
voor de gehele dag, incl. busreis, koffie en 
warme lunch bedragen € 32,00 pp. We hebben 
de prijs iets moeten verhogen wegens stijgende 
kosten, o.a. de bus. 

Opgave voor de bedevaart naar Kevelaer kan 
d.m.v. de opgavestrook. Deze kunt U afgeven op 
het secretariaat in de pastorie of sturen naar 
Secretariaat St. Martinusparochie, Radesingel 4, 
9711 EJ Groningen.  
Geef u snel op! Er kunnen maximaal 60 
personen mee.  
 
Aanmelding gaat op volgorde van betaling. Het 
bedrag kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL89 INGB 0669 9127 19, 
t.n.v. Sint Martinusparochie, onder vermelding 
van:  Mariabedevaart Kevelaer, of er kan 
contant worden betaald op de pastorie.  
 
We zouden uw opgave en betaling graag vóór 1 
oktober in ons bezit hebben.  
 

Opgavestrook Mariabedevaart Kevelaer 2018 
Naam/Namen (bij meerdere deelnemers): 
 
 
 
Adres: 
 
 
 
Plaats:  
 
 
Geb.datum/data (bij meerdere deelnemers): 
 
 
 
Telefoon:  
 
 
Vegetarisch eten:            ja  /  nee  * 
 
 
Opstapplaats:   BNC   /   St.-Jozefkathedraal  * 
 *(Svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Handtekening 
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Lezingen in de Sint Martinusparochie 2018 – 2019 
 
De avonden vinden plaats in de pastorie 
(Radesingel 4) en beginnen om 20.00 uur. 
In de volgende nummers van Rondom zult u 
steeds een uitgebreidere omschrijving 
aantreffen. Nadere informatie over lezingen en 
sprekers vindt u op de website van de parochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
 
22 oktober 2018: Wat kunnen wij voor de 
doden doen? Augustinus’ visie op de zorg voor 
de overledenen. 
door drs. J.W.C.M. van Reisen, vertaler van 
werken van Augustinus en Ambrosius 
Omstreeks het jaar 423 schreef Augustinus een 
mooie brief over de nagedachtenis van de 
gestorvenen. Daarin zoekt hij antwoord op 
verschillende vraagstukken: Wanneer je een 
overledene begraaft, maakt het dan enig 
verschil waar je dat doet? Heeft het zin om voor 
overledenen te bidden?  
 
13 november 2018: Film: Watu Wote 
door mr. J. van Voorst tot Voorst, directeur van 
Kerk in Nood Nederland te ‘s Hertogenbosch. 
Op dinsdag 13 november vertoont Kerk in Nood 
de door de hulporganisatie gesponsorde film 
“Watu Wote: alle of us’, over het moedige 
antwoord van Moslims in Kenia op de vervolging 
van Christenen door Al-Shabaab.  
 
11 december 2018: Over liturgie 
door drs. R.R.B.M. Wagenaar, pastoor van de 
Sint Martinusparochie 
Wat is liturgie? Wat zijn de ontwikkelingen sinds 
de liturgische beweging vanaf het begin van de 
20ste eeuw, culminerend in de constitutie over 
de liturgie van het Tweede Vaticaanse Concilie 
en de uitwerking daarna. 
 
29 Januari 2019: De concilies van de vroeg-
christelijke wereld 
door prof. dr. B.H. Stolte, emeritus hoogleraar 
Byzantijns recht aan de RUG  
De vroege concilies waren kerkvergaderingen 
die van tijd tot tijd werden gehouden en zich 
bezig hielden met vragen van geloof, discipline 
en kerkorganisatie. De lezing schetst een beeld 
van de vroege concilies en hun invloed op de 
christelijke wereld van de eerste duizend jaar. 

 
26 februari 2019: Zacharia, een profeet van de 
restauratie 
door mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden en oud-
docent Oude Testament  
De eerste acht hoofdstukken van het boek 
Zacharia bieden aanknopingspunten om de 
beginperiode van het ontstaan van het 
jodendom na de Babylonische ballingschap te 
bestuderen. 
 
17 maart 2019 - Paus Paulus III (1534-1549): 
een puinruimer op de pauselijke troon 
door prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge, 
hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland 
aan de RUG 
Paus Paulus III kwam op de pauselijke troon 
onder bijzonder moeilijke omstandigheden. 
Rome was in 1527 geplunderd door keizerlijke 
troepen. Dit had de kerkelijke staat aanzienlijk 
verzwakt. Bovendien boekte de Reformatie in 
Noord- en West-Europa grote vooruitgang. 
Paulus III wist het tij te keren en voorzag de kerk 
van nieuw elan. 
 
30 april 2019: Kerkklokken voor wie het horen 
wil 
door prof. dr. S.L. de Blaauw, emeritus 
hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en 
Architectuur aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen  
Luidklokken zijn meer dan alleen cultureel 
erfgoed. Hoe zijn ze ontstaan en waarom 
hebben klokken en torens juist in de christelijke 
cultuur zo’n enorme opgang gemaakt? Speciale 
aandacht gaat ook uit naar de rijke 
klokkencultuur van de stad en de provincie 
Groningen. 
 
21 mei 2019 – Orthodoxe kerk en Liturgie  
door Vader Onufry, priester van de Russisch-
Orthodoxe kerk, sinds 1991 priester van de 
Russisch-Orthodoxe parochie van de Heilige 
Transfiguratie te Groningen. 
Op deze avond wordt ingegaan op de diverse 
liturgieën die er zijn in de Orthodoxe kerk. De 
meeste nadruk zal vallen op de liturgie van de H. 
Johannes Chrysostomos. NB: in de Russisch-
Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2. 
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St.-Franciscuskerk 
 
“In Europa”, het thema van de Open 
Monumentendag van dit jaar sluit bijzonder 
goed aan bij onze St.-Franciscuskerk, gebouwd 
in 1932-1934 onder architectuur van H.C. van de 
Leur. 
 
“Geestig Fransch”, zo oordeelde architect Jan 
Stuyt over de architectuur van Dom Paul Bellot 
OSB, monnik van de Paulusabdij te Oosterhout. 
Deze monnik was geschoold op de École des 
Beaux Arts te Parijs en nam zijn opvatting over 
architectuur mee naar Nederland in de jaren 
1910-1930. Een Fransman die met baksteen 
gaat spelen, dat moest wel wat moois worden. 
En dat werd het ook. Onze St.-Franciscuskerk is 
er een voorbeeld van. In schril contrast met wat 
er in het interbellum door onze eigen 
Nederlandse architecten werd ontworpen 
(Traditionalisme, Delftse school) ontstond er 
een architectuurstroming rondom Dom Bellot 
die met baksteen in verschillende patronen 
prachtige bouwwerken wist te maken.  

 

U kunt er elke zondagmorgen van genieten. 
Maar op Open Monumentendag, zaterdag 8 
september, van 10.00 tot 17.00 uur zijn we ook 
open voor andere belangstellenden. Er is een 
kleine expositie rondom het werk van Dom 
Bellot en zijn Nederlandse rechterhand, Henk 
van de Leur. Welkom! 

Anton Lukassen 
 

R.K. Kerkhof Groningen 
 
Ook het R.K. Kerkhof te Groningen doet weer 
mee aan de Open Monumentendag, en wel op 
zaterdag 8 en zondag 9 september. Het is een 
goede gelegenheid om begraafplaatsen als 
onderdeel van ons Europese culturele erfgoed 
onder de aandacht te brengen.

Het Kerkhof sluit aan bij het landelijke thema “In 
Europa” met een rondleiding waarbij  speciaal 
aandacht is voor christelijke, Europese 
grafsymboliek. De rondleiding wordt gehouden 
op zaterdag 8 september van 10.00 uur tot 
11.00 uur. Deelname is gratis. Aansluitend is er 
koffie en thee in de aula; met de mogelijkheid 
tot het stellen van vragen over begraven op het 
R.K. Kerkhof.  
 
De kapel en de 
crypte zijn beide 
dagen opengesteld 
voor bezichtiging 
van 10:00 tot 17:00 
uur. In de aula is 
tevens een kleine 
expositie ingericht. 
 
R.K. Kerkhof, 
Hereweg 89 (ingang Papiermolenlaan). 
 

St.-Jozefkathedraal 
 
Op zaterdag 8 september wordt de jaarlijkse 
Open Monumentendag gehouden. Het thema 
“In Europa” is zeker van toepassing op de St.-
Jozefkathedraal. Er is geen historische bouwstijl 
zo oorspronkelijk Europees, als de gotiek en de 
neogotiek. 
 
De fraaie neogotische kerk uit 1887 wordt 
gerekend tot een van de topstukken van 
architect Pierre Cuypers. De kathedraal bezit 
een rijk interieur met altaren uit de ateliers van 
Mengelberg en Cuypers-Stolzenberg, 
polychroom beschilderde houten beelden van 
o.m. Mengelberg en met gebrandschilderde 
ramen (ateliers Geuer, Mengelberg en Kocken), 
diverse wandschilderingen en een groot orgel 
van Maarschalkerweerd. De kerkinventaris is 
goed behouden gebleven en zorgvuldig 
gerestaureerd. 
 
De St.-Jozefkathedraal is op Open 
Monumentendag te bezichtigen van 10.00 tot 
17.00 uur. In de loop van de dag worden het 
koororgel en het Maarschalkerweerd-orgel 
bespeeld. 
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Over de psalmen – Psalm 63 (62) 

Door pastoor R. Wagenaar 
 

God, mijn God, ik dorst naar U 

 

1. Psalm van David. Toen hij in de woestijn van Juda was. 

 

2. God, mijn God zijt Gij, 

  ik zoek U reeds bij het ochtendgloren. 

 Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 

  als dorre akkers naar regen. 

3. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 

  beschouw ik uw macht en uw glorie. 

 

4. Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
  mijn mond verkondigt uw lof. 
5. Ik zal U prijzen zolang ik leef, 
  mijn handen uitstrekken naar U. 
6. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
  mijn mond zal U jubelend danken. 
 
7. Wanneer ik op mijn bed aan U denk, 
  dan blijf ik wakend over U peinzen. 
8. Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
  ik koester mij onder uw vleugels. 
9. Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 
  het is uw hand die mij steunt. 
 
10. [Maar dood aan degenen die mij naar het leven staan, 
  zij zullen in het diepst van de aarde belanden; 
11. Zij vallen ten offer aan het geweld van het zwaard, 
  zij vallen ten prooi aan de jakhals. 
12. Kijk, de koning mag zich in God verblijden; 
  iedereen die bij Hem zweert zal juichen 
  maar de leugenaar wordt de mond gesnoerd. 

 
Deze psalm wordt op naam van David overgeleverd. Het leidmotief is de dorst, de hunker, het grote 

verlangen. 

In de liturgie staat deze psalm bekend als morgengebed. Traditioneel komt deze psalm op 

zondagmorgen aan de beurt, zowel in het Oosten als in het Westen. Er wordt immers gesproken over 

het zoeken naar God bij het ochtendgloren. In de rest van de psalm is er nog sprake van nachtgebed, 

‘wakend’ – ‘op mijn bed’. 

 

In het openingsvers (vers 2) valt tot driemaal toe het smachtend uitzien naar God: ik zoek – mijn ziel 

dorst . . mijn hart hunkert. De verdubbelde aanroep: “God, mijn God” wijst op grote vertrouwelijke 

omgang met de levende God. In die aanhef zit reeds alles: Hij is mijn al, mijn redding, mijn enige, mijn  
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volheid. “God, mijn God…” dit is loven en smeken tegelijkertijd, belijden en al danken omdat Hij is wie 

Hij is.  

Niets geeft zo juist weer wat bidden is dan precies dit verlangen.  Verlangen doen we toch altijd, leert 

Sint Augustinus. De dorst staat hier voor dit diepe hunkeren van heel ons wezen. In het Johannes-

evangelie sterft Jezus op het kruis met dit ene woord: 'sitio' (= ik heb dorst). Dit woord liet moeder 

Teresa in alle huiskapellen van haar zustergemeenschappen aanbrengen, want in de noodkreet van de 

armsten horen ze Hem bidden en zeggen hoezeer Hij dorst heeft: “Ik had dorst en gij hebt mij te drinken 

gegeven”. God zelf heeft dorst naar ons dorsten. Hij verlangt er naar te worden verlangd. 

 

Vanaf vers 3 herinnert de psalmist zich het geluk van zijn gebed in de tempel. De heilige plaats is 

verrukkelijk. Hij heeft de ervaring dat er ‘meer is dan het leven’. “Ik zal U prijzen zolang ik leef”(vers 5). 

De voedzame spijs in vers 6 (eigenlijk het vet van de geslachte dieren) krijgt in de christelijke herlezing 

een eucharistische zin: Christus wordt onze voedzame spijs. 

De verzen 7-9 zijn een bezinning op zijn nachtelijke meditatie. “In de schaduw van uw vleugels” (v.8) 

wordt Gods beschermende nabijheid uitgedrukt. Dat wordt bevestigd in vers 9. 

 

De laatste strofen (verzen 10-12) zijn weggelaten uit het brevier om pastorale redenen. Wij streven als 

christenen de dood van onze vijanden niet na. 

 

Latijnse H. Mis op ander tijdstip 
 
De Latijnse Hoogmis, georganiseerd door de Vereniging voor Latijnse Liturgie, was tot nu om 9.00 uur op 
zondagmorgen. 
Echter, met het vertrek van pastoor Kuipers en eerder al door het overlijden van priesters, dreigden er 
geen priesters meer beschikbaar te zijn om alle zondagochtenden een Latijnse H. Mis te vieren. Dat is 
voor een aantal priesters wel mogelijk later in de middag.  
Besloten is nu dat de Latijnse Hoogmis op de eerste zondag van de maand om 9.00 uur blijft. Dit om 
mensen tegemoet te komen die graag op zondagmorgen naar de H. Mis komen. Er is ook nog een 
praktisch punt, namelijk een H. Mis in het Pools om 17.00 uur op de eerste zondag van de maand in de 
St.-Jozef. 
Op de andere zondagen, nl. tweede tot laatste, zal de Latijnse H. Mis met medewerking van de Schola 
om 17.00 uur zijn in de St.-Jozefkathedraal, met ingang van 9 september. 
We verwachten dat dit ook jongeren/studenten kan aantrekken. Steeds meer tonen die belangstelling 
voor de Latijnse Hoogmis. 

Pastoor R. Wagenaar 

 

Bijbelcursus met Mgr. Van den Hout: Ontmoeting met de aartsvaders van het geloof 
 
Het boek Genesis in het Oude Testament verhaalt over Abraham, Isaäk en Jakob, de aartsvaders van het 
joodse en christelijke geloof. Mgr. Ron van den Hout is docent Oude Testament geweest en deelt zijn 
kennis graag met geïnteresseerden. Centraal staan de Bijbelverhalen in Genesis over Abraham en Jakob.  
 
Op 25 september,  23 oktober, 6 november, 27 november. Van 19.30 uur tot 21.00 uur. in het 
Bisdomhuis, Ubbo Emmiussingel 79, Groningen. 
Aanmelding: mw. Lisette Winter (050 - 4065888) 
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Restauratie speeltafel Maarschalkerweerdorgel 

Door Egbert van der Werff 

 

In 2016 had het kerkbestuur besloten om de speeltafel van het Maarschalkerweerd-orgel te laten 

herstellen. De speeltafel werd in mei 2018 opgehaald en overgebracht naar het atelier van  orgelbouwer 

Adema's Kerkorgelbouw en kort na Pinksteren teruggeplaatst. Het orgel (1906) werd in 2004/2005 

gerestaureerd. De redactie stelt een aantal vragen aan de organist, Sjoerd Ruisch. 

 

Waarom is de restauratie van de speeltafel nodig, terwijl het orgel ruim tien jaar geleden ook al onder 

handen is geweest? 

Het orgel heeft een rein pneumatische speeltafel, dat wil zeggen: "alles werkt op winddruk". In officiële 

termen: een speeltafel met "pneumatische toets- en register tractuur". Vanaf de toetsen wordt de 

pneumatische overbrenging naar de orgelpijpen geleid via loden buisjes ('conducten'). Hetzelfde geldt 

voor de registers die bepaalde groepen orgelpijpen (zoals 'trompet') aansturen. De buisjes bleken tien 

jaar geleden nog intact, maar nu is er sprake van loodcorrosie, als gevolg van oxidatie. Daardoor raakten 

de buisjes intern verstopt waardoor er haperingen in de overbrenging ontstond. De corrosie zat met 

name in de speeltafel en gelukkig niet in de buisjes die onder de houten vloer van de koorzolder naar de 

pijpen lopen. Het moet wel worden hersteld, want anders raken de andere buizen ook 'besmet' met 

corrosie.  

 

Wat hebben ze er aan gedaan? 

In het atelier van de orgelbouwer zijn alle loden buisjes 

vervangen door koperen. Die zijn op maat gemaakt en 

ingepast in de speeltafel. Voor andere aanpassingen, 

bijvoorbeeld het orgel voorzien van elektrisch gestuurde 

overbrenging, zou vergunning nodig zijn van de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. Er is daarom, in overleg met de 

orgeladviseur, vanaf gezien de aansturing te moderniseren. 

Verder zijn er met twee 'voettredes' twee extra koppelingen 

aangebracht. Daarvoor was geen vergunning nodig. Een 

zogenaamde 'subkoppel' koppelt automatisch aan de toon die 

je speelt dezelfde toon één octaaf lager. Hetzelfde geldt voor 

de 'superkoppel' die een octaaf hoger laat mee klinken. 

 

De speeltafel werd teruggebracht. En toen? 

Alle nieuwe koperen buisjes binnen de speeltafel moesten stuk voor stuk opnieuw worden 

aangekoppeld aan de loden buisjes buiten de speeltafel en allerlei klepjes en schroefjes door het hele 

orgel moesten opnieuw worden afgesteld. Soms gaat dat mis en speelt niet de juiste toon. Bij lucht is 

het net als water: het zoekt de makkelijkste weg. Als de verbinding niet goed gelegd en/of afgesteld is, 

heb je kans dat er een andere toon 'spreekt'. Ook de nieuwe koppelingen moesten goed worden 

geïntegreerd. De orgelbouwer is er veel langer mee bezig geweest dan hij vooraf gedacht had. Het is nog 

niet perfect, maar langzamerhand worden de storingen verholpen. De orgelbouwer moet nog wel weer 

eens terug komen om de puntjes op de i te zetten. Wanneer alles verholpen is, zijn de mogelijkheden 

van dit prachtige romantische orgel nog talrijker dan voorheen. 
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Basiscursus Kerkelijk jaar en liturgie 
 
In september 2018 start de Diocesane 
Werkgroep voor Liturgie een cursus voor 
parochianen die zich willen verdiepen in het 
kerkelijk jaar en liturgie. De cursus heeft een 
toegankelijk karakter. Veel voorkennis is niet 
vereist omdat we, stap voor stap, in zeven 
bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden 
volgen. Als basis wordt gebruikt het boek ‘Ons 
brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart: een 
inleiding in geloof, kerk en liturgie. 
Cursusdocenten zijn: pastoor Victor Maagd, Ann 
Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor 
Arjen Jellema van de Diocesane Werkgroep 
Liturgie.  
Cursusdata zijn: 12 september, 17 oktober, 14 
november, 12 december, 20 februari 2019, 10 
april en 22 mei. Telkens van 20.00 uur tot 22.00 
uur.  
Plaats: Parochiehuis Wolvega. 
Deelnamekosten: € 25,- 
Meer informatie of een uitgebreide folder: zie 
website bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Opgave bij l.winter@bisdomgl.nl. 

 

11 oktober in Joure: Ontmoetingsdag 
voor mensen die hun partner hebben 
verloren 
 
De Diocesane Werkgroep Partnerverlies 
organiseert elk half jaar in telkens een andere 
regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die 
hun partner door de dood hebben verloren. De 
eerstvolgende ontmoetingsdag vindt plaats op 
donderdag 11 oktober 2018 in het parochiehuis 
aan de Midstraat 110 in Joure, van 10.00 tot 
ongeveer 15.30 uur. 
Op deze dag staat elkaar ontmoeten voorop, 
gesprekken met mensen die kort of al langer 
geleden hetzelfde hebben meegemaakt kunnen  
heel waardevol zijn. Pastor Bernard Buit houdt  
een inleiding over verliesverwerking. De dag  
wordt besloten met een korte viering. Koffie/thee 
en een lunch wordt verzorgd. De kosten zijn € 12,-.  
Desgewenst kunt u gezelschap uit uw omgeving 
meenemen.  
Opgeven kan tot 3 oktober bij het bisdom 
Groningen-Leeuwarden, mw. Lisette Winter (tel. 
050 -4065888) e-mail: l.winter@bisdomgl.nl. 

Suïcidepreventie 

 

In de herfst van dit jaar biedt de Projectgroep 
Toerusting, van het Vicariaat Groningen-
Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan, over 
het voorkomen van zelfdoding, waarin o.a. aan 
de orde komen: de bespreekbaarheid van het 
onderwerp, wat zijn de signalen en hoe die te 
herkennen en welke vervolgstappen moeten er 
genomen worden. 
De cursus wordt aangeboden in Sappemeer op 3 
en 17 oktober, Noorderstraat 154, parochiezaal 
van 18.00 - 21.00 uur, te beginnen met een 
broodmaaltijd. Kosten: € 15,00 p.p. 
Aanmelden vóór 26 september bij Vicariaat 
Groningen-Drenthe (tel. 050 - 4065888) of per 
mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. Bij opgave 
graag uw telefoonnummer en mailadres 
opgeven. 

 

K.V.G.   Nieuws   Groningen 
Dinsdag 20 maart: Opening van het nieuwe 
seizoen. 
 
Het jaarthema voor dit seizoen is wederom 
"Gastvrijheid". Op de openingsavond gaat pastor 
Marika Meijer voor in de viering. Na afloop 
houden we de jaarvergadering met het 
jaarverslag en het financieel overzicht. Dit doen 
we onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
De avond wordt 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) 

 

Verschenen:  
"Jood en Jezus; Hoe een getraumatiseerde 
wordt herboren" door Ineke Koops 
 
Ineke Koops (1937) publiceerde een 
autobiografisch boek waarin haar persoonlijke 
geschiedenis en haar bekering centraal staat. 
Schrijfster combineert dit met persoonlijke 
observaties over de verhouding van de staat 
Israël met de inwoners van de bezette gebieden. 
Prijs: € 16,99 (incl. verwerk- en verzendkosten) 
Te bestellen bij: www.boekscout.nl 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl
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Parochiële Ontmoetingsdag  

van de Sint Martinusparochie 
Maandag 24 september 2018 

 

11.00 uur: Ontvangst en opening van de dag 

door pastoor R. Wagenaar.  

Koffie/thee met gebak. 

12.30 uur:  Eucharistieviering in de St.-

Jozefkathedraal.  

13.15 uur:  Lunch. 

14.00 uur: Programma.  

Lezing door Egbert van der Werff, met 

projecties op beeldscherm. Onderwerp: “ Uit de 

geschiedenis van katholiek Groningen: kloosters 

in de provincie en hun huizen (refugia) in de 

stad in de middeleeuwen.” 

Gevolgd door een Quiz en een hapje en een 

drankje. 

16.00 uur: Om vier uur sluiten we af. 

 

In verband met de lunch vragen wij u vriendelijk 

de opgavestrook ingevuld te sturen aan het 

secretariaat van de parochie, 

Radesingel 4, 9711 EV Groningen.

Seniorenwerk 
 
De vraag wordt ons als leden van de werkgroep 
Seniorenwerk Sint Martinusparochie regelmatig 
gesteld: Hoe oud moet je zijn om deel te nemen 
aan een programma, bijvoorbeeld het jaarlijkse 
reisje? Het antwoord is duidelijk. Wij hanteren 
geen leeftijdsgrens. Niet naar boven en niet 
naar onderen.  Wie zich bij ons thuis voelt is 
welkom. 
 
Senior betekent volgens het woordenboek 
oudere. Veel mensen willen tegenwoordig niet 
oudere genoemd worden, laat staan tot de 
ouderen worden gerekend. Het overkomt ons 
wel dat tachtigers tegen ons zeggen, wanneer 
we hen uitnodigen eens een middag te 
bezoeken: Daar ben ik nog te jong voor. 
Jammer! Onze doelgroep is echt niet de 
hoogbejaarden. Zij zijn vanzelfsprekend welkom, 
maar op hoge leeftijd wordt het voor hen veelal 
te zwaar. Wanneer je zelf nog fit bent, kun je 
met je aanwezigheid en een gesprekje ook iets 
voor een ander betekenen. Solidariteit daar 
gaan we voor. 
 
Niet iedereen heeft een grote vriendenkring. 
Wanneer een partner wegvalt en er geen 
vriendenkring is om op terug te vallen, is het fijn 
om op bijeenkomsten georganiseerd door de 
parochie een gezellige middag te hebben en er 
andere mensen te ontmoeten om mee te praten 
en nieuwe contacten op te doen in een 
bekende, dus vertrouwde omgeving.  
Het parochiële seniorenwerk heeft als opzet: 
een gezellige ontmoetingsplaats te bieden met 
een leuk programma waarbij iedereen zich thuis 
kan voelen. Het programma voor dit seizoen is 
anders dan voorgaande jaren. Er is rekening 
gehouden met de wensen die de bezoekers het 
afgelopen seizoen, middels een enquête hebben 
kenbaar gemaakt. Voor elk wat wils kunnen we 
zeggen. 
 
Wij staan open voor suggesties en vragen en 
blijven het belangrijk vinden, dat onze parochie 
de plaats blijft om als senioren elkaar te 
ontmoeten.  
 
Werkgroep Seniorenwerk 
Gerda Hettinga-Pijkstra 

OPGAVE STROOK PAROCHIËLE 
ONTMOETINGSDAG 2018 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoon nr: 

 

Aantal deelnemers: 

 

Lunch:    Ja/ nee  * 

 

Dieet: 

 

 

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

 

Graag inleveren in de pastorie of bij een van 

de leden van de Seniorenwerkgroep. 
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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/

