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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 
Contactpersoon: drs. A.K.H. Jellema, pr. 
pastoorakhjellema@gmail.com 
Telefoon 06 - 12 71 77 74 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

9 

4 november 2018 
t/m 

8 december 2018 

 
13 oktober 

 

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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Maria omringd door Engelen 

 

In een krans van Engelen, zo zien we Maria afgebeeld bij haar tenhemelopneming. We zijn de 

oktobermaand ingegaan, de Rozenkransmaand. De rozenkrans wordt in het bijzonder gebeden in deze 

maand. Het zijn veel weesgegroeten, maar is het een Mariagebed? Eigenlijk is het rozenkransgebed 

eerder een samenvatting van het evangelie. Wij overwegen immers het Christusmysterie, onze 

verlossingsgeschiedenis, in de Blijde geheimen, de geheimen van het Licht, de Droeve en de Glorievolle 

geheimen. 

Elk ‘tientje’ begint met een Onze Vader, want onze gebeden zijn 

tot God gericht en zo worden iedere tien weesgegroeten met een 

"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ..." besloten. 

Wij bidden tot God op voorspraak van Maria. 

 

Oktober, of misschien beter, het late najaar is ook de tijd van de 

Engelen. Op 29 september vierden we het feest van de 

Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Op 2 oktober gedenken 

we de Engelbewaarders. 

We spreken niet meer zo dikwijls over engelen en toch zijn zij een 

geloofsgegeven. Zij zijn als wij, met rede begaafde en vrije 

schepselen - geschapen dus - met een vrije wil. De katechismus 

van de katholieke Kerk zegt dat het bestaan van geestelijke, niet 

lichamelijke wezens, die de H. Schrift gewoonlijk engelen noemt, 

een geloofswaarheid is. (kkk328). De H. Augustinus zegt over 

engelen: naar wat hij is, is het een geest, naar wat hij doet, is het 

een engel. 

 

Engelen komen talloze malen voor in de H. Schrift. Zij zijn met heel hun wezen dienaren en 

boodschappers van God. (vergelijk: Mt. 18: 10; Ps. 103: 20). Zij zijn er vanaf de schepping en in heel de 

heilsgeschiedenis zowel in het Oude Testament (bijvoorbeeld  bij Abraham) en in het Nieuwe Testament 

(bijvoorbeeld de Aartsengel Gabriël bij Maria). Tegen deze achtergrond van boodschappers in de 

heilsgeschiedenis geniet heel het leven van de Kerk hun mysterieuze en machtige hulp. 

 

In de liturgie voegt de Kerk zich bij de Engelen in de slotzin van de prefatie die overgaat in het Sanctus 

om de driewerf heilige God te aanbidden. Hun bijstand wordt ingeroepen bij het uitdragen van een 

overledene uit de kerk: "In paradisum deducant te Angeli …" (Mogen de Engelen u geleiden naar het 

Paradijs). 

 

Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door hun bescherming en voorspraak. 

Laten wij hen niet vergeten aan te roepen, zoals wij bidden tot de Engelbewaarder: 

Engel van God die mijn bewaarder zijt, 

aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, 

verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. 

 

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 -  30 september 2018, 26e zondag door het jaar 

Lezingen Numeri 11:  25 - 29   |   Jacobus 5:  1 - 6   |   Marcus 9:  38 - 43, 45, 47 - 48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  7 oktober 2018, 27e zondag door het jaar 

Lezingen Genesis 2:  18 - 24   |   Hebreeën 2:  9 - 11   |     Marcus 10:  2 - 16 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 9.00 Latijnse H. Mis 
 11.30 H. Mis (Papiamento) 11.00 Hoogmis 
   15.00 Marialof 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zondag -  14 oktober 2018, 28e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheid 7:  7 - 11   |   Hebreeën 4:  12 - 13   |   Marcus 10:  17 - 30 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  21 oktober 2018, 29e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 53:  10 - 11   |   Hebreeën 4:  14 - 16   |   Marcus 10:  35 - 45 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

 

Op Allerheiligen geen H. Mis in het Bisschop Nierman Centrum 
Op 1 november a.s. vervalt de maandelijkse H. Mis in het Bisschop NIerman Centrum i.v.m. de Hoogmis 
van 11.00 uur in de St.-Jozefkathedraal. 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  28 oktober 2018, 30e zondag door het jaar 

Lezingen Jeremia 31:  7 - 9   |   Hebreeën 5:  1 - 6   |   Marcus 10:  46 - 52 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Donderdag -  1 november 2018, Allerheiligen 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
   19.00 H. Mis 
     

 

Vrijdag -  2 november 2018, Allerzielen 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 
19.00 Gezongen Requiemmis 

12.30 
 

Requiemmis, gedachtenis aan alle 
overleden gelovigen 

     

Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
30 september: Overleden ouders, broers en 

zussen 
 Andja Totic 
7 oktober: Andja Totic 
 Janneke Wessels - Terhal 
14 oktober:. Overleden zoon Hans 
 Jan van Schaik 
 Andja Totic 
 Janneke Wessels - Terhal 
21 oktober: Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 
 Ton Duijvesteijn 
 Andja Totic 
 Janneke Wessels - Terhal 
28 oktober: Jan van Schaik 
 Janneke Wessels – Terhal 
2 november: Antoinette Hulscher 

 
St.- Franciscuskerk 
30 september: Overleden ouders, broers en 

zussen 
 Annie Kruisman – Meijer 
28 oktober: Annie Kruisman – Meijer 
2 november: Overleden ouders, broers en 

zussen 

Collecte doeleinden 
30 september: 1. Onderhoud gebouwen 

 2. Altaarbenodigdheden 

7 oktober: 1. Parochie 

 2. Priesteropleiding Bisdom 

14 oktober: 1. Werkgroepen Parochie 

 2. Energiekosten 

21 oktober: 1. Parochie 

 2. Pauselijke Missiewerken 

28 oktober: 1. Parochie 

 2. Voedselbank 

R.K. Kerkhof 

Op maandag 1 oktober 2017 (eerste maandag van 

de maand) is de maandelijkse H. Mis om 9.30 uur 

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. Graag tot ziens. 

Kapel Bisschop Nierman Centrum 

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 4 oktober 2018. 
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                    Oktober 2018 

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

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

16 K.V.G.: Jubileumfeest 

22 Lezing over Augustinus door drs. Hans 
Reisen. Om 20.00 uur in de pastorie. 

28 Een Uurtje Eeuwigheid door Kamerkoor 
Erato. Om 14.00 uur in de St.-Jozefkerk. 

Lezing in de Sint Martinusparochie 

 

De avond vindt plaats in de pastorie (Radesingel 

4) en begint om 20.00 uur. 

 

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 

Hans van Reisen studeerde theologie in Utrecht 

en was tussen 1985 en 1989 verbonden als 

wetenschappelijk assistent aan de Katholieke 

Theologische Universiteit Utrecht. Vanaf de 

oprichting van het Augustijns Instituut in 1989 is 

hij daar werkzaam als studiesecretaris. In die 

functie publiceerde hij in de loop der jaren 

verschillend vertalingen van Augustinus en 

Ambrosius. 

 

Op 2 november is het Allerzielen. In het licht van 

de herfst bezoeken talloze mensen op de 

kerkhoven de graven van hun geliefden. Men 

denkt aan de gestorvene of bidt voor de 

overledene om eeuwige rust en vrede. Wie 

naast de zorg bij het graf en de aandacht voor 

de gestorvene deze herfsttijd ook eens wil 

kleuren met verdieping van het eigen geloof en 

inspiratie voor de eigen ziel, raden we aan om 

alleen of samen met anderen kennis te nemen 

van een pastorale  beschouwing van de bekende 

kerkvader Augustinus (354-430). 

 

Omstreeks het jaar 423 schreef hij een mooie 

brief aan een bevriende collega. Daarin zoekt 

Augustinus antwoord op vier problemen: 

- Maakt het wat uit of je een gestorvene 

begraaft of cremeert? En zo ja, voor wie? 

- Wanneer je een overledene begraaft, maakt 

het dan enig verschil waar je dat doet? En zo 

ja voor wie? 

- Heeft het zin om voor overledenen te 

bidden? 

- Wat moet je ervan denken wanneer een 

dierbare gestorvene in je dromen verschijnt? 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Esri Mazzara 
 Oliver Wesseling 
 
Door het H. Doopsel en H. Vormsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Ferdi Dubois 
 
Hebben een christelijk huwelijk gesloten: 
 Ferdi Dubois en Eva Karji 
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Harry Kremer (77 jaar) 

Eerste H. Communie en H. Vormsel  

in 2019 

 

De Eerste H. Communieviering zal plaatsvinden 

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. 

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.  

Opgave bij het parochiesecretariaat (tel. 050 - 

3124215) op werkdagen behalve op woensdag 

tussen 10.00 en 15.30 uur of per mail aan: 

secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
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Aktie Kerkbalans: Wat geef je? 
 
Als parochiaan van de St.-Martinusparochie 
ontvangt u het parochieblad ‘Rondom St. 
Martinus’, komt u in één van de twee kerken, 
vinden wel en wee in uw leven een bijzondere 
bedding in de kerk en in onze gemeenschap. Er is 
echter een vreemd gegeven in onze parochie: we 
hebben het hoogste kerkbezoek in ons bisdom, 
maar de laagste kerkbijdrage. Welgeteld 157 
huishoudens doen, tot nu toe, dit jaar mee, 
terwijl het kerkbezoek in de verschillende H.H. 
Missen in het weekend meer dan het dubbele is! 
Op naar de 500 is ons eerste streven, want het is 
een heel karwei voor het kerkbestuur om de 
financiële touwtjes aan elkaar te knopen. 
 
Mensen vragen wel eens om wat voor bedrag 
het eigenlijk gaat - zo’n jaarlijkse bijdrage, los van 
de collectes in de kerk. 
Mogen we u verschillende suggesties doen? 
• Voor de kleine beurs € 5,00 per maand (via 

automatische overschrijving of incasso); 
• Voor een iets hogere bijdrage € 10,00 per 

maand (via automatische overschrijving of 
incasso); 

• Voor een gemiddeld inkomen € 250,00 –           
€ 500,00 per jaar; 

• Voor een hoger inkomen € 500,00 – € 1000,00 
per jaar. 

De gemiddelde bijdrage was het afgelopen jaar  
€ 240,-. 
Ook uw financiële bijdragen zijn zeer welkom. 
Dank voor uw bijdrage. 
 
Het kerkbestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Digitaal collecteren 
 
Met de app Givt wordt al een aantal maanden 
gecollecteerd in de St.-Jozefkerk. Wekelijks 
wordt de app al gebruikt door ongeveer 25 
parochianen. Wist u dat ook de tweede collecte 
met de app kunt geven? In de app ziet u 
rechtsboven een 1 met een plusje erbij. Als u 
daar op drukt, kunt u meerdere collectes 
selecteren. Voor zowel de eerst als de tweede 
collecte kunt u zelf kiezen welk bedrag u wilt 
geven. Komt de collectant langs, dan houdt u uw 
telefoon bij de transponder die in de collecte 
schaal zit. In een keer worden dan zowel de 
eerste als de tweede collecte gegeven. U hoeft 
dus bij de tweede collecte niet opnieuw uw 
telefoon bij de schaal te houden. 
Soms heeft een telefoon moeite om de 
transponder te vinden in de schaal. Mocht dat 
het geval zijn, kunt u nog steeds geven met de 
app. Bij “Kies hoe je wilt geven” selecteert u dan  
“Lijst”. Hier ziet u onder de knop kerken “Sint 
Martinus Groningen”. Dit kan op ieder moment, 
waar u ook bent. 
 

Het kerkbestuur 
 

 

Kerkbalans 2018 

 
Tot half september ontving de parochie aan 
kerkbijdragen € 42.073,00. Dat is ca. 54,6% 
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

€ 42.073
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Streefbedrag Realisatie half september

Allerheiligen en Allerzielen 
Op 1 november vieren we Allerheiligen met 

een gezongen H. Mis om 11.00 uur en een H. 

Mis om 19.00 uur in de St.-Jozefkathedraal. 

Op 2 november vieren we Allerzielen in de St.-

Jozefkathedraal om 12.30 uur met een 

Requiemmis ter gedachtenis aan alle 

overledenen. In de St.-Franciscuskerk om 19.00 

uur, eveneens met een Requiemmis. 
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De Rozenkrans 
Door Jabik Zeinstra 

 
Op 7 oktober viert de Kerk het feest van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daarnaast staat de 

hele maand oktober in het teken van dit gebed. De Rozenkrans (of het Rosarium) is ontstaan in de 

vijftiende eeuw, ofschoon het bidden van Onzevaders met een kralenkrans al veel ouder is en al in de 

vierde eeuw in kloosters voor kwam. De meditatie over de geheimen uit het leven van Jezus begon bij 

de Karthuizers, terwijl het bidden van reeksen Weesgegroeten bij de cisterciënzers of dominicanen is 

ontstaan.  

 

Het aantal van de – tot voor kort – 150 Weesgegroetjes van de Rozenkrans komt overeen met de 150 

psalmen. Voor degene die moeite had met het opzeggen van de psalmen in het Latijn was dit een 

alternatief: het bidden van tien Weesgegroeten, terwijl daarbij een belangrijke gebeurtenis uit de 

heilsgeschiedenis wordt overwogen. De basisvorm van het gebed bestaat uit een herhaling van een 

Onzevader, tien Weesgegroeten en de lofprijzing van de Drievuldigheid. 

 

De gedachtenis van Maria van de Rozenkrans is verbonden met de overwinning van de christenen op de 

islam op 7 oktober 1571 bij de zeeslag van Lepanto in de golf van Korinthe, waardoor Europa tot ver in 

de twintigste eeuw voor de militante islam werd behoed. Paus Leo XIII (1878-1903) breidde de 

gedachtenis uit tot de Rozenkransmaand oktober. Ook andere pausen hebben daarna bijzondere 

aandacht gehad voor het Rosarium,  met name paus Johannes Paulus II (1978-2005). Zo heeft hij in 2002 

aan de bestaande Blijde, Droevige en Glorievolle geheimen de geheimen van het Licht toegevoegd, die 

gaan over het openbare leven van Jezus: Doop van Jezus in de Jordaan; Openbaring van Jezus op de 

bruiloft van Kana; Jezus' aankondiging van het Rijk Gods; Gedaanteverandering van Jezus op de berg 

Tabor; Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal. 

 

In zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (2002), een van de belangrijkste pauselijke 

geschriften over de Rozenkrans, wijst Johannes Paulus ons ook op de tijdloosheid van dit gebed. Al 

eeuwen geldt het als samenvatting van de goede boodschap. Hoe mariaal het ook is, het is in wezen op 

Christus gericht. Johannes Paulus verduidelijkt de verbinding van Maria met het mysterie van Jezus’ 

menswording door te wijzen op de centrale plaats die Zijn naam in het Ave Maria inneemt. Want 

Mariaverering is mooi en goed, maar wordt ongepast wanneer wordt vergeten dat zij, hoewel zij onze 

belangrijkste voorspreekster is, zeker niet meer is dan dat. Het "door Maria tot Jezus" betekent dat we 

ons altijd om voorspraak tot haar kunnen wenden met onze zorgen, verlangens en dankbaarheid om 

deze bij God neer te leggen.  

 

Volgens Johannes Paulus zou elke dag de Rozenkrans kunnen worden gebeden, maar hij geeft toe dat 

dit voor velen niet haalbaar is. Vandaar dat hij voorstelt elke dag een rozenhoedje (een van de 

oorspronkelijk drie en tegenwoordig vier geheimen) te bidden, zodat iedere dag van de week een 

bepaalde ’kleur’ krijgt, analoog aan het liturgisch jaar. 

 

Johannes Paulus geeft aan dat de Rozenkrans sinds zijn jeugd een belangrijke plaats in zijn leven innam 

en dat hij er altijd kracht en troost uitputte. Het brengt niet alleen de verbinding tussen Maria en Jezus 

tot stand, het sluit ook de gebeurtenissen uit het leven van het individu en zelfs die van familie, de natie,  
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de Kerk en de mensheid in. Hij geeft tevens aan dat in de eenvoud van dit gebed nu juist de rijkdom ligt, 

omdat het door zijn soberheid ruimte schept voor bezinning en verdieping.  

Johannes Paulus zegt dan ook over de Rozenkrans: “Het is een typisch meditatief gebed, dat in  het 

Westen ontstond” en stelt het daarbij naast het Jezusgebed van de Orthodoxe Kerk. 

 

De Rozenkrans is echter niet alleen een meditatief gebed. Johannes Paulus wijst ook op de functie als 

gebed voor de vrede (zie Ef. 2: 14) en op het gezamenlijk bidden ervan als samenbindende factor binnen 

het gezin, zoals dat vóór Vaticanum II nog gebruikelijk was. Daarnaast is het een smeekbede en een 

verkondigend gebed dat in gemeenschap kan worden gedaan; het is een gaan in het voetspoor van 

Christus. Johannes Paulus: “De Rozenkransgeheimen zijn het ritme van het menselijk leven. Het brengt 

het leven in harmonie met het ritme van Gods eigen leven”. 

 

Deze tekst is ontleend aan twee uitvoerige publicaties over de Rozenkrans van de hand van drs. K.P.Th. 

Wiecherink in de bulletins nr. 127 en 128 van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. 

 

 

Het feest van Allerheiligen 

Door Jabik Zeinstra 

 

In de Rooms-Katholieke Kerk is Allerheiligen een hoogfeest. Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent het, 

maar daar valt het op de eerste zondag na Pinksteren. Allerheiligen is een dag ter nagedachtenis van alle 

heiligen en martelaren. 'Martelaar' was de bijzondere eretitel voor iemand die tijdens de 

christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest 

bekopen. Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen, zodat ook alle heiligen die 

geen eigen feestdag hebben worden herdacht. 

 

In de negende eeuw vermengde een Keltische traditie, het Samhain, zich met Allerheiligen. De 

oorspronkelijke datum veranderde van 13 mei in 1 november, de begindag van de winter volgens de 

Keltische kalender. De oogst was binnen, het vee stond op stal en het was tijd voor feest. 

 

In de huidige tijd roepen wij nog steeds de voorspraak in van onze heiligen. Heiligen waren, zoals onze 

pastoor het eens ongeveer verwoordde, mensen zoals wij, en die in hun leven geraakt zijn door Gods’ 

genade, om hun leven in dienst te stellen van Christus en zijn Kerk. Zij hebben het Rijk Gods een beetje 

zichtbaarder gemaakt in dit aardse tranendal. Het is een bonte schare van mannen en vrouwen, groten 

en kleinen, geleerden en doeners, bedelaars, predikers en kluizenaars, etc. Voor elk wat wils zou je 

kunnen zeggen, want in deze bonte schare is er voor ieder van ons wel een heilige tot wie we ons in het 

bijzonder aangetrokken kunnen voelen en tot wie wij ons kunnen wenden om voorspraak bij de Heer. 

 

Allerheiligen is een bemoedigend feest in de zorgen en lasten van het leven, in het kouder wordende 

najaar waarin de winter zich aankondigt. De Kerk wil met deze meer dan 1000 jaar oude gedenkdag 

zeggen dat alle duisternis van hier niet het laatste is. 
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Uw Rijk kome 

door Pastoor R. Wagenaar 

 

1. Van Salomo 

 

 Mijn god, verleen de koning uw wijsheid, de 

koningszoon uw rechtvaardigheid. 

2. Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, 

uw armen met billijkheid. 

3. Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen, 

en van de heuvels het recht. 

4. Hij zal het geringe volk beschermen, de 

kinderen der armen verlossen en hun 

verdrukkers verslaan. 

5. Hij leve zo lang als de zon blijft stralen, zolang 

als de maan aan de hemel staat. 

6. Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, 

als regen die mild de aarde besproeit. 

7. Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 

en welvaart alom tot het einde der maanden. 

8. Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier 

tot de grens van de aarde. 

9. Voor hem vallen vreemde volken ter aarde, 

zijn vijanden kruipen voor hem in het stof. 

10. Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden 

geschenken, Arabische heersers en Etiopen 

betalen hem cijns. 

11. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle 

volkeren dienen hem.

 

 

12. De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de 

ongelukkige zonder hulp. 

13. Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de 

zwakken schenkt hij weer levensmoed. 

14. Van onrecht en druk zal hij hen verlossen, 

hun bloed is kostbaar voor hem. 

15. Lang moge hij leven, met goud geëerd, in 

dankbaar gebed zal men hem gedenken, hem 

zegenen iedere dag. 

16. Een weelde van graan zal de velden 

bedekken, de oogst op de bergen ruist als 

een woud, bevolkt zijn de steden als 

vruchtbare weiden. 

17. Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, in ere 

zolang als er dagen zijn. Die naam zal een 

zegenspreuk zijn op aarde, want hem prijzen 

alle volken gelukkig. 

18. De Heer zij geprezen, Israëls God, die 

wonderen doet als geen ander. 

19. Geprezen zijn heilige Naam voor altijd, zijn 

glorie vervulle de aarde. Amen. Amen. 

20. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon 

van Isaï. 

 

Deze koningspsalm besluit het tweede boek van de Psalmen. Dat is niet vreemd, want drie andere 

boeken van de psalmen worden ook afgesloten met een koningspsalm (Ps. 41, Ps. 89 en Ps. 106). 

De laatste verzen (verzen 18-19) vormen een extra lofprijzing die aansluit bij het voorgaande vers 17. 

In het hele psalterium (van 150 psalmen) staat de bede van Jezus: Uw Rijk kome centraal. De toekomst 

die ons wacht. De Messiaanse verwachting, die betrekking heeft op Jezus zelf, vloeit over in de 

verwachting van Gods koninkrijk, ons aangezegd door Jezus.  

 

Het missaal brengt deze psalm enige malen als antwoordpsalm na de eerste lezing. Het thema is daarbij 

steeds gericht op de komst van Christus. De antifonen (refreinen), genomen uit de psalm zelf, berichten 

telkens de kern van het feest waarop het van toepassing is. 

Zo is op het feest van de Openbaring des Heren (6 januari) de antifoon: "Hem huldigen alle vorsten der 

aarde en alle volken dienen Hem" (naar vers 11). Het is hier van toepassing op de wijzen uit het oosten. 

Natuurlijk is er ook een link tussen de verzen 10-11 van de psalm met de eerste lezing van 6 januari 

(Jesaja 60: 6 en 9) en het Matteüsevangelie van die dag (Mt. 2: 11). 
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In de Advent vinden we de tekst van vers 6 als antifoon: "Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, als 

regen die mild de aarde besproeit". Deze beeldspraak werd door de kerkvaders begrepen als de stille 

verwekking van Jezus door de Geest in de schoot van Maria. 

 

In de Advent komt een antifoon voor die is afgeleid van de tekst van vers 17b: "Door Hem zal zegen 

komen over alle geslachten op aarde". Het is duidelijk dat de antifoon betrekking heeft op Jezus. Dat 

wordt nog duidelijker wanneer dezelfde antifoon in de Kersttijd wordt herhaald in iets andere 

bewoordingen: "Door Jezus is zegen gekomen over alle geslachten op aarde". Nu is de naam van Jezus 

expliciet toegevoegd en het statement van de antifoon als onbetwistbaar feit in de verleden tijd 

geplaatst. 

 

In de Paastijd komt de tekst van vers 17b letterlijk terug als antifoon: "Alle volken prijzen de Heer 

gelukkig: zijn Naam is een zegenspreuk op aarde, Alleluia". Maar het staat nu in een nieuw licht in het 

kader van het Paasfeest, de Verrijzenis van Christus. 

 

Uit deze psalm leren we overigens dat het ware koningschap begint bij de voorkeursliefde en aandacht 

voor de arme, de verdrukte, de misdeelde. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hun bloed is kostbaar in 

Christus' ogen. 

Wie zo de gerechtigheid beoefent, deelt in die van God en wordt gezegend – een zegen die zich zal 

uitstrekken tot aan de uiteinden der aarde. 

 

 

 
 

Op zondag 9 september j.l. werden zeven nieuwe misdienaars geïnstalleerd. 
V.l.n.r.: Sofia, Estefania, Leon, Mare, Eddymond, Daniël en Justin. 
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Column van de Bisschop  -  Kerk en 
misbruik 
 
De afgelopen weken heb ik veel artikelen gewijd 
aan de Kerk. Dat was een bewuste keuze, ook al 
weet ik dat ik zou moeten spreken over God en 
ons geloof. Is het geloof in God niet belangrijker 
dan de Kerk? Ja, God is belangrijker en het gaat 
om ons persoonlijk geloof. Maar het is vanuit 
een kerkgemeenschap dat we over God kunnen 
spreken en het is vanuit een 
geloofsgemeenschap dat ik tot geloof kom. 
Geloof en Kerk zijn altijd met elkaar verbonden, 
ook al proberen we het soms uit elkaar te 
houden en van elkaar te scheiden. 
 
Als we over de Kerk spreken, maken we ons 
kwetsbaar in deze tijd. Er verschenen onlangs 
weer berichten over wat er in de Kerk in de 
Verenigde Staten mis is gegaan. En misschien 
komen er in de (nabije) toekomst nog wel meer 
berichten uit andere landen. Steeds bekruipt 
ons een gevoel van schaamte en willen we er 
niet meer over spreken. Het is genoeg. We 
weten het nu wel. De bisschoppen en de 
religieuzen van Nederland hebben veel gedaan 
aan de erkenning van slachtoffers. 

De berichten raken ons persoonlijk in ons 
geloofsleven en in ons morele leven. Het laat 
niemand onberoerd, de parochianen niet, maar 
ook mij, de priesters, diakens en pastoraal 
werkers niet. Wat de Kerk in het groot treft, 
treft ons allemaal, ook al hebben we persoonlijk 
geen deel gehad aan het misbruik. Berichten 
vanuit de wereldkerk stralen ook op de 
plaatselijk kerk af. 
 
Toch moeten we als goedbedoelende gelovigen 
verder in onze parochiegemeenschappen. We 
mogen blijven geloven in de waarde en de 
waarheid van het evangelie. De ontwikkelingen 
maken het ons niet gemakkelijk, maar we zullen 
blijven proberen ons eigen leven zo goed 
mogelijk in te richten en zuiver te leven. We 
mogen elkaar daar ook in steunen en helpen. 
We mogen op zoek gaan naar Gods 
barmhartigheid. Kerk zijn betekent ook dat we 
elkaar steunen en helpen, en elkaar niet 
óntmoedigen, maar bémoedigen. We laten 
niemand aan zijn of haar lot over. 
 
Dr. C.F.M. van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 
september 2018

 

 

Verklaring van de Nederlandse 

bisschoppen over maatregelen seksueel 

misbruik  

 

Na de recente publiciteit over misbruik door 

priesters en religieuzen in de Verenigde Staten 

hebben de Nederlandse bisschoppen 10 

september jl. een verklaring uitgegeven over 

hun aanpak van deze zaak in Nederland. 

Allereerst delen ze ‘de pijn en schaamte’ die 

gelovigen opnieuw ervaren over het leed dat 

slachtoffers is aangedaan door 

verantwoordelijke geestelijken. ‘’Vooral in de 

Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van 

Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik 

nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er 

alles aan doen een veilige plek te zijn (…)’’ aldus 

de bisschoppen. Het roept de vraag op welke 

aanpak de kerk in ons land heeft gevolgd en 

welke maatregelen voor een ‘veilige plek’ zijn 

genomen.  

 

Onderzoek en maatregelen 

De Verklaring gaat in op het onderzoek 

uitgevoerd door de onafhankelijke Commissie 

Deetman. Dat leidde in 2011 tot erkenning, hulp 

en (financiële) genoegdoening door de kerk voor 

slachtoffers. Vervolgens worden alle 

preventieve maatregelen geschetst. Er is een 

gedragscode Pastoraat vastgesteld voor 

pastorale teams en anderen die in het pastoraat 

actief zijn. De eis van een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) geldt voor geestelijken en 

sommige groepen vrijwilligers in de kerk. Bij de 

overgang naar een ander bisdom of religieuze 

instelling is er een verplicht antecedenten-

onderzoek onder priesters, diakens en pastoraal 

werkers.  
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Handhaving van de Gedragscode gebeurt met 

een centraal Meldpunt Grensoverschrijdend 

Gedrag, een onafhankelijke Klachtencommissie 

en vertrouwenspersonen per bisdom. Daarbij 

geldt als hoofdregel: ‘’Bij klachten over seksueel 

misbruik onder verantwoordelijkheid van een 

bisschop of hogere overste wordt door deze 

onverwijld aangifte gedaan bij het Openbaar 

Ministerie en worden adequate maatregelen 

getroffen tegen de aangeklaagde.’’ 

 

Rapport naar het Vaticaan 

Onafhankelijk klachtenonderzoek, transparantie 

en respect voor slachtoffers zijn leidend bij deze 

aanpak door de Nederlandse RK kerk. Op 20 

augustus 2018 heeft de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie een Engelse vertaling 

van het Eindrapport van de Stichting Beheer & 

Toezicht naar het Vaticaan gestuurd: ‘Reporting 

Centre Sexual Abuse within the Roman Catholic 

Church in the Netherlands: Report on activities 

2011-2018’. Meer bekendheid met de 

Nederlandse aanpak kan misschien elders in de 

kerk van dienst zijn.   

De bisschoppen roepen gelovigen op ‘’niet 

ontmoedigd te raken, maar om onze schaamte 

en pijn om te zetten in toewijding tot preventie 

en herstel voor de slachtoffers.’’  

 

Volledige Verklaring van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie: zie de website van de 

Nederlandse kerkprovincie, www.rkkerk.nl. 

 

 

Martinusdag 2018, tijdens Vormselweekend 
 
Het vormselweekend zal plaats vinden op de mooie locatie van Nijsingh in Appelscha van 9-11 
november. Het zaterdagprogramma (10 november) van het weekend zal worden aangepast zodat het 
ook voor vormelingen die zich niet een heel weekend kunnen vrijmaken interessant wordt om mee te 
maken: een echte Martinusdag, in een heel nieuw jasje! 
Sommige workshops maken plaats voor sport en spel, bij goed weer in het bos, bij minder goed weer in 
het gebouw van de groepsaccommodatie. De Eucharistieviering met de bisschop vindt plaats aan het 
einde van de middag in de ontmoetingsruimte. Voor de gezamenlijke lunch wordt net als vorig jaar een 
lunchpakket aangeboden. 
 
De vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn alleen voor de vormelingen die het hele weekend 
komen. Jongeren uit ons bisdom en jongeren uit andere delen van het land geven leiding aan het 
weekend en de Martinusdag op zaterdag.  
NB. Mocht je kort geleden al gevormd zijn, dan ben je zeker ook welkom. 
Meer info over kosten en interessante foto’s/filmpjes? Volg ons op: 
Facebook            Jongeren Bisdom GL 

Instagram           @jongerenbisdomgl  

Info/opgave       jongeren@bisdomgl.nl of 06 - 25248674 

 

 

Diaconie: Landelijke Sint Maartensconferentie in Leeuwarden    
 
Op 10  november is de 6de landelijke Sint Maartensconferentie in Leeuwarden onder het motto: de 
mantel van naastenliefde en solidariteit in de Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 
‘Kwetsbaarheid’ is het leidend thema van sprekers, workshops, diaconale activiteiten en muziek. 
Sprekers zijn o.m.  bisschop Van den Hout en CdK van Friesland Brok. 
Voor meer informatie: volg de website www.sintmaartenconferentie.nl.  of neem dontact met:  Jan 
Bosman (Solidair Friesland).  E-mail: jbosman@solidairfriesland.nl. 

http://www.rkkerk.nl/
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Seniorenmiddag: Herfstmiddag 

 

Graag willen we alvast uw aandacht vestigen op 

onze Herfstmiddag op 6 november a.s. 

Met het organiseren van deze filmmiddag geven 

wij gevolg aan het verzoek van een aantal 

bezoekers. Pastoor Wagenaar zal de inleiding bij 

de film "Des hommes et des Dieux" (Mensen en 

Goden) verzorgen. Deze serene film vertelt over 

de lotgevallen van een kloostergemeenschap in 

een islamitische omgeving in Algerije. 

Wij hopen dat deze middag een succes zal 

worden. 

 

Werkgroep Seniorenmiddagen. 

 

K.V.G.   Nieuws   Groningen 

 

Dinsdag  16 oktober 

 

Jubileumfeest. 

Dit jaar bestaat K.V.G. Groningen 105 jaar en dat 

gaan we groots vieren. Dat festijn duurt de hele 

dag. Het belooft een gezellige en gevarieerde 

dag te worden met de bustocht en een 

boottochtje. Vertrek om 09.00 uur vanaf de AH 

te Selwerd. De dag eindigt rond 17.00 uur. Wel 

vragen we een bijdrage van € 10.00. 

Nadere informatie en opgave bij Betsy Dietvorst 

(tel. 050 - 5711343). 

 

Tot ziens bij het Jubileum van de K.V.G. 

Groningen 

Betsy Dietvorst 

 

Gerarduskalender 2019 

 

De Gerarduskalender is er weer! Onder het 

motto: Elke dag een beetje Spirit. 

De Gerardus (dag)kalender, uitgebracht door 

het klooster Wittem, is een scheurkalender met 

elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot 

nadenken. 

 

 

Op de achterkant van het dagblaadje staan 

afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels  en informatie over 

verschillende onderwerpen. 

Prijs: € 7,25 

Verkrijgbaar bij Christien Enzing (tel. 050 - 

5719662) 

Christien Enzing is de komende zondagen achter 

in de kerk te vinden met de Gerarduskalender 

na de Hoogmis van 11 uur. 

 

Jubileumconcert KOV 

 

Op 3 november a.s. voert concertkoor KOV 

(Katholieke Oratorium Vereniging) een 

jubileumconcert uit naar aanleiding van haar 80-

jarig bestaan. Vanaf de oprichting heeft de KOV 

voor de grote oratoria van de 19de en 20ste 

eeuw als kern van haar repertoire gekozen. 

Voor 3 november staat de "Elias" van Felix 

Mendelssohn Bartholdy geprogrammeerd. Het 

werk vertelt het oudtestamentische verhaal over 

het leven en sterven van de profeet Elias. Het 

avondvullende werk is voor de KOV een 

uitdagend stuk, aangezien de bijdrage van het 

koor in deze compositie groot is.   

 

De uitvoering staat onder leiding van Leendert 

Runia, dirigent van de KOV sinds 2017. 

Instrumentele begeleiding wordt verzorgd door 

het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. 

Verschillende solisten verlenen hun 

medewerking met orgelbegeleiding door Pieter 

Pilon. 

 

Het Jubileumconcert vindt plaats in de 

Martinikerk te Groningen op 3 november 2018.  

Aanvangstijd: 19.30 uur.  

Toegangskaarten in de voorverkoop:  € 27,- en  

€ 17,- (tot 30 jaar).  

Zie verder www.kov-groningen.nl. 

 

http://www.kov-groningen.nl/
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.katholieknederland.nl 

www.RKKerk.net 

www.rknieuws.net 

www.rorate.com 

www.willibrordbijbel.nl 

 

 
 

Wories 
 

Voor al uw tegel en kitwerk 
(nieuwbouw en renovatie) 

 

□ Telefoon : 06 – 55 55 43 91 

□ Telefoon : 0598 – 35 20 14 

□ E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl 

□ Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl 

 

 

U doet toch ook mee? 
 

In twee kloosters in Polen 
verzorgen de zusters 90 
gehandicapte kinderen en 
vijftig jongeren. Door uw 
gift kunt u de zusters in hun 
zware taak bijstaan. Gaarne 
uw bijdrage op : 

 

IBAN  NL67INGB0006560476 
of op  

IBAN  NL50RABO0306503344 
 

t.n.v. Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubusk 
te Assen 

 

www.stipokin.nl 

 
 

€ 12,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89INGB0669912719 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom  St. 
Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

Stichting vrienden 
 

van de 
 

St. Jozefkerk Groningen 

 
Uw bijdragen zijn welkom als steun 
voor onze Sint Jozefkerk 

 
IBAN  NL23ABNA0641188188 

 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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Kapsalon 
 

Kapsoones 

 

Openingstijden 
 

Maandag :  13.00  –  18.00 
 

Dinsdag  t/m  Vrijdag 
  :  09.00  –  18.00 

 

Donderdag :  09.00  –  20.00 
 

Zaterdag :  09.00  –  17.00 

 
Folkingestraat 56 
9711  JZ    Groningen 
Tel : 050 – 3 18 24 21 

 

www.kapsoones.nl 

 

 

 
Groningerweg  42 

 
9738  AB    Groningen 
Tel  :  050 – 5 77 08 92 

 
Voor aankoop van uw nieuwe auto 

en/of reparatie, onderhoud en 
 

APK keuringen. 

 
Aanbod gebruikte auto’s op: 

www.garagetnoorden.nl 
 

Alles onder Bovag garantie 

 

 

Dick van der Meijden 
juridisch adviseur 

 
Langs de Tocht 17, 
9771 BR Sauwerd 

050–3061291 
d.vandermeijden 

@outlook.com 

 
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/

