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Secretariaat en kerkelijk bureau 

Adres Radesingel 4, 9711 EJ  Groningen 

Telefoon 050 – 3 12 42 15 

E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl 

Website www.stmartinusparochie.nl 

 
In de parochie is pastoraal werkzaam 
Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar 
Telefoon 050 – 3 12 42 15 
Spreekuur Dinsdag van 10 tot 12 uur 

 
Kerkbestuur 
Voorzitter Plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar 

 
Rooms-katholiek kerkhof 
Adres Hereweg 89, 9721 AA  Groningen 
Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren) 

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

 

 
Studentenparochie Sint Augustinus 
Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr. 
https://facebook.com/st.augustinus/ 

 
Redactie Rondom 
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert 
van der Werff en 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 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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28 april 2019 
t/m 

1 juni 2019 

 
6 april 

 

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/
http://www.stmartinusparochie.nl/
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Tot vergeving van onze zonden 

 

Wij gaan op naar Pasen en we bereiden ons daarop voor in deze Veertigdagentijd, een lange 

voorbereiding die het grootste feest in het kerkelijk jaar ook toekomt. Pasen is immers het enige echte 

bewijs dat er leven na de dood is. 

Dezer dagen las ik in een krant dat een schrijfster had gezegd dat er geen God is, dus geen leven na de 

dood en dus geen weerzien van familie en vrienden. Is het niet merkwaardig? Iemand vindt iets en dus is 

het zo. Een persoonlijke opinie wordt een soort dogma. 

En wat als er nu tóch iets is, bijvoorbeeld een hemel en een hel en een vagevuur? 

 

Nogmaals, Pasen is het bewijs dat de dood niet het laatste woord heeft. Het is geen zoet verhaal om ons 

te behagen. Nee, het is echt gebeurd. De apostelen hebben, zeker op enige afstand, hun Heer zien 

sterven aan het kruis. Zij hebben Hem er af genomen en begraven en ineens, op de derde dag, was Hij 

weer levend in hun midden. Eerst schrik, verbijstering, daarna vreugde en jubel. Zij herinnerden zich 

weer dat Jezus dat voorzegd had en alle ontmoetingen met Hem bevestigen elkaar. 

 

Pasen houdt dus een belofte in dat wij, die Hem willen 

toebehoren, door de dood heen zullen leven. Sterven 

om te leven. 

"Al wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven" 

zegt Jezus in het Johannesevangelie (Joh 11: 17 e.v.). 

Dat is ons geloof, dat is de hoop waaruit wij christenen 

leven. Door lijden en dood heen. God zelf is, in Christus, 

daar doorheen gegaan omwille van ons. Laten we dat 

toch vooral niet vergeten. 

 

Leven wij ook vanuit dit geloof? Zijn wij gericht op 

Christus in ons leven? Zovelen gaan niet meer naar de 

kerk, ontvangen niet meer de ziekenzalving, sacrament 

van voorbereiding op onze uiteindelijke ontmoeting met 

de Heer van alle leven. Er is steeds vaker geen kerkelijke 

uitvaart meer. 

 

Toch leert de Katechismus van de katholieke Kerk dat 

wij 'in staat van genade' moeten zijn om onze opgang 

naar de Heer mogelijk te maken. Daar kunnen we toch niet onverschillig aan voorbij gaan. Ieder mens 

heeft vergeving nodig. Het sacrament van boete en verzoening (de biecht) geeft die – een gave van de 

Heer. 

 

Laten wij in onze opgang naar Pasen ons bezinnen op ons leven en het leven dat ons beloofd is.  

Zo wens ik u een Zalig Pasen toe. 

 

Pastoor R. Wagenaar 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 
19.00: H. Mis (donderdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
17.00: H. Mis (Engels) 
 

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-
woorddienst en voor de kleinsten een crèche 

 

Zondag -    24 maart 2019, 3e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen             Exodus 3:  1 - 8a, 13 - 15    |    1 Korintiërs 10:  1 - 6, 10 - 12    |    Lucas 13:  1 - 9 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis  

    
 

Maandag-  25 maart 2019, Aankondiging van de geboorte van de Heer  –  Maria Boodschap 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

  12:30 Gezongen H. Mis 
    

 

Zondag -    31 maart 2019, 4e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen        Jozua 5:  9a, 10 - 12    |    2 Korintiërs 5:  17 - 21    |    Lucas 15: 1 - 3, 11 - 32 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis  

     
 

Zondag -  7 april 2019, 5e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen         Jesaja 43:  16 - 21    |    Filippenzen 3:  8 - 14    |    Johannes 8: 1 - 11 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

09:30 Hoogmis 09:00 Latijnse H. Mis 
11:30 

H. Mis (Papiamento) 
11:00 

 
Hoogmis waarin de Eerste Communicanten 
zich voorstellen.  

   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zondag -  14 april 2019, Palmzondag 

Lezingen     Lucas 19:  28 - 40    |    Jesaja 50:  4 - 7    |    Filippenzen 2:  6 – 11    |    Lucas 22:  14 - 23: 56 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

09:30 Hoogmis met palmwijding 11:00 Hoogmis met palmwijding 
12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 

     
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag-  18 april 2019, Witte Donderdag 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:00 Avondmis 
     

 

Vrijdag-  19 april 2019, Goede Vrijdag, vasten en onthoudingsdag 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   14:00 Kinderkruisweg  
   15:00 Herdenking van het lijden en sterven  
    van de Heer 
   19:00 Kruisweg 
     

 

Zaterdag-  20 april 2019, Stille Zaterdag 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

20:30 Paaswake 22:00 Paaswake  
     

 

Zondag -  21 april 2019, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer 

Lezingen        Handelingen 10:  34a, 37 - 43    |    Kolossenzen 3:  1 - 4    |    Johannes 20:  1 - 9 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

09:30 Hoogmis 11:00 Plechtige Hoogmis 
13:00 H. Mis (Pools)  Hoofdcelebrant Mgr. C.F.M. van den Hout 

     
 

Maandag-  22 april 2019, Tweede Paasdag 

                          St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

12:00 H. Mis (Pools) 11:00 Hoogmis 
     

 

 

 

Misintenties       14 april: Jan van Schaik 

           Overleden zoon Hans 

St.-Jozefkerk         Voor Hetty, Greet en Hilda 

24 maart: Cor van Spanje    20 april Fredericus ter Schouw 
 Jan van Schaik     21 april: Jan en Lineke ten Voorde 
 Overleden familie van Rooyen    Minie ten Voorde 
31 maart:  Cor van Spanje      Ton Duijvesteijn 
 Vader Bé en moeder Trees    Yvonne Kessels-Snijders 

Ernst en Tom       Familie van Rooyen 
Geesje Eissens  

7 april:   Cor van Spanje    St.-Franciscuskerk 
 Mijnheer Raben en  overleden  24 maart:  Gré Staal 

dochter       7 april: Gré Staal 
Voor neven en nichten   21 april: Gré Staal 

Biechtgelegenheid in de Goede Week 
Goede vrijdag aansluitend op de middagviering (er zijn 2 biechtvaders).  
Paaszaterdag van 16.00 - 17.00 uur. 
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                    April 2019 

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. 

09 K.V.G avond. 

16 Senioren Paasmiddag om 14.00 uur in de 

parochiezaal. 

18-20 Verdieping Paastriduum in de pastorie. 

25 KVG Afsluiting seizoen 

30 Lezing over Kerkklokken door Prof. S.L. 

de Blaauw om 20.00 uur in de 

parochiezaal. 

 

Familieberichten 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap: 
 Jaxon Heiliger 
 Abel Matiwos 
 Diovanny Da Silva 
 Rinke de Vries 
 
In de Heer overleden: 
 Cor van Spanje (86 jaar) 

25 maart Maria Boodschap 
Op maandag 25 maart vieren we als hoogfeest 
de Aankondiging van de geboorte van de Heer, 
ook wel bekend als Maria Boodschap om 12.30 
uur in de St.-Jozefkathedraal met een plechtig 
gezongen H. Mis. 

Goede Vrijdag - St.-Franciscuskerk 
 
Op Goede Vrijdag is er geen viering in de St.-
Franciscuskerk. 
De kerk is open van 14.30 - 15.30 uur. Er is dan 
gelegenheid om zelf de kruisweg te bidden. U 
kunt bloemen neerleggen bij het kruis. Gele en 
witte kleuren hebben de voorkeur. 

Lezing in de Sint Martinusparochie  
 
De avond vindt plaats in de pastorie (Radesingel 
4) en begin om 20.00 uur. 
 
30 april 2019: Kerkklokken voor wie het horen 
wil 
door Sible de Blaauw. Prof. dr. S.L. de Blaauw is 
emeritus hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en 
Architectuur aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en voorzitter van de Diocesane 
Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk 
Kunstbezit Bisdom Groningen - Leeuwarden. 
 
In deze lezing wordt de vraag gesteld hoe 
luidklokken ontstaan zijn en waarom klokken en 
torens juist in de christelijke cultuur zo’n 
enorme opgang gemaakt hebben. Diverse 
aspecten komen daarbij aan de orde: 
giettechniek, klankkwaliteit, opschriften, 
liturgisch en werelds gebruik. In het tweede 
deel van de lezing gaat de aandacht speciaal uit 
naar de rijke klokkencultuur van de stad en de 
provincie Groningen. Ook de klokken van de 
Sint-Jozefkathedraal komen aan bod. Beelden 
en geluidsopnamen zullen de lezing illustreren. 

Vastenactie 2019 
‘Schoon water verandert alles”. 
 
Even je handen wassen, een glas water pakken, 
de wc doortrekken of thee zetten. We staan er 
in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het 
is dat we kranen in huis hebben waar altijd 
schoon water uitkomt. In grote delen van de 
wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. 
Dat veroorzaakt talloze problemen op het 
gebied van gezondheid, opleiding en scholing, 
economische ontwikkeling en de verhouding 
tussen mannen en vrouwen. 
 
Vastenactie steunt onder meer projecten voor 
het slaan van waterputten en het oprichten van 
watercomités die moeten toezien op eerlijke 
verdeling en toegankelijkheid van de 
watervoorziening. 
 
Uw gave voor dit project kunt u in de bus achter 
in de kerk doen  of storten op rekening NL89 
INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie 
o.v.v. Vastenactie. 
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Verdieping tijdens het Paastriduum 
 
Om de drie grote dagen van de Goede Week nog 
nauwer met de Kerk mee te vieren willen wij op 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tenslotte 
Paaszaterdagmorgen u de gelegenheid bieden 
zich op de plechtigheden voor te bereiden in 
gezamenlijk gebed, overwegingen, stilte en 
inleiding op de liturgische viering van die dag in 
de parochiezaal. 
 
Witte Donderdag (18 april) van 16.00 – 18.00 
uur. 
Daarna soep en broodjes. 
 
Goede Vrijdag (19 april) van 12.00 – 14.00 uur. 
Daarna koffie/thee, broodje (geen vlees!). 
 
Paaszaterdag - Stille zaterdag (20 april) van 
10.00 – 12.00 uur. 
Wij overwegen dan de grafrust van Jezus  – de 
nederdaling ter helle – inleiding op de Paaswake. 
Om 12 uur sluiten wij af en wensen elkaar een 
Zalig Pasen. 
 
Opgave vooraf wenselijk (i.v.m. broodjes en 
soep) bij de parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten 
Voorde,  tussen 10.00 - 15.30 uur (tel. 050 - 
3124215). 

Collecte doeleinden: 

 
24 maart: 1. Parochie 

2. Vastenactie 
31 maart: 1. Onderhoud gebouwen 
  2..Energiekosten  
 7 april: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
14 april: 1. Parochie 
  2. Vastenactie 
18 april: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 
20 april: 1. Parochie18 april:  
  2. Kosten Goede Week en Pasen 
21 april 1. Parochie 
  2. Kosten Goede Week en Pasen 
22 april: 1. Parochie 

Voorbereiding op Pasen 
Biechtgelegenheid voor jongens en 
meisjes 
Als we een feest thuis gaan vieren maken we 
alles schoon en bereiden we ons voor. 
Pasen is het grote feest in de Kerk. Daar 
bereiden we ons op voor in deze 40-dagentijd. 
Nog persoonlijker kun je dat doen door Jezus 
vergeving te vragen voor de dingen die niet goed 
waren om zo jouw hart mooi te maken om Hem 
op Pasen in de H. Communie te ontvangen. 
Daartoe willen we op Paaszaterdag jou 
uitnodigen voor een korte boeteviering en een 
persoonlijke biecht om 3 uur ’s middags in de St.-
Jozefkerk. 
Pastor Jellema en ik zijn daar. Bij een van ons kun 
je het sacrament van boete en verzoening 
ontvangen. 
 
Pastoor R. Wagenaar 

13 April: Palmpaasstokken maken 
 
Op zondag 14 april is het Palmzondag en dan 
kunnen alle kinderen aan het einde van de 
Hoogmis van 11 uur met een zelfgemaakte 
palmpaasstok meelopen in de processie in de 
St.-Jozefkathedraal. Bij goed weer lopen we 
daarna nog een rondje over de singels.  
In de kinderwoorddienst van die zondag horen 
de kinderen het verhaal over de Goede Week.  
De palmpaasstok kunt u thuis samen met uw 
kind maken, of op zaterdag 13 april tijdens het 
doe-uurtje in de parochiezaal. Alle kinderen uit 
de parochie zijn daar welkom van 11.00 - 12.00 
uur. 
 
Graag voor de palmpaasstok zelf meenemen: 
- een kruis gemaakt van 2 stevige latjes van  
  75 cm en 50 cm. 
- naald en draad om rozijntjes aan te rijgen. 
- broodhaantje. 
 
Wij zorgen voor crêpepapier, palmtakje, 
rozijntjes, eitjes en verdere versiering voor de 
stok. 
Het maken van een palmpaasstok is 
arbeidsintensief en daarom zou het fijn zijn 
wanneer zoveel mogelijk ouders meekomen om 
hun eigen kind daarbij te helpen (u heeft daar 
ongeveer een half uurtje voor nodig). 

 
Werkgroep Kinderwoorddienst en Kindercrèche 
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Van Palmzondag tot Pasen 

door Dick van der Meijden 

 

Palmzondag 

De Goede week start op 14 april 2019 

(Palmzondag) en duurt tot 21 april 2019 (Pasen). 

Het is een week van hoogtepunten en 

dieptepunten. De Goede Week begint 

Palmzondag met een intocht van  volwassenen 

met gezegende palmtakjes (in onze streken 

buxus). Bij mooi weer trekken we van buiten de 

kerk in, zoals Jezus Jeruzalem introk. De liturgie 

staat volkomen in het teken van het lijden van 

de Heer. De liturgische kleur is rood.  

Aansluitend op de hoogmis gaan de kinderen in 

processie door de kerk met de Palmpaasstokken 

die zij hebben gemaakt.  

 

Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag begint in de avond het 

Paastriduum (ook wel: Triduum Sacrum) dat 

duurt tot de vespers op Paaszondag.  

Voorafgaande aan Witte Donderdag, op de 

vooravond, wordt de Chrismamis gelezen, 

waarin door de bisschop voor het hele jaar de 

heilige oliën worden gewijd. Dit jaar in 

Leeuwarden. 

 

Op Witte Donderdag wordt het Laatste 

Avondmaal van Jezus met zijn apostelen 

herdacht en daarmee de instelling van de 

Eucharistie en de instelling van het 

priesterschap.  

De mis begint normaal met het Kyrie en Gloria. 

Tijdens het Gloria, dat in de Veertigdagentijd 

niet gezongen wordt, luiden de klokken, waarna 

deze niet meer gebruikt mogen worden tot het 

Gloria in de Paaswake. In plaats van de klokken 

en de altaarbellen wordt de ratel gebruikt. Ook 

het orgel wordt vanaf dat moment in de liturgie 

niet meer bespeeld. Wel wordt er nog 

gezongen, maar zonder orgel. 

De liturgie van Witte Donderdag omvat de 

voetwassing van een zestal gelovigen door de 

priester. Bij de offerande wordt gewoonlijk 'Ubi 

Caritas' gezongen.  

Na de communie wordt Allerheiligste in een 

ciborie overgebracht naar een zijaltaar, het 

zogenaamde rustaltaar, terwijl men het ‘Pange 

lingua’ zingt. Het hoofdaltaar wordt volledig 

leeggemaakt, de zogenaamde Altaarontbloting. 

Er is geen wegzending en zegen op het einde 

van de mis. Het allerheiligst Sacrament wordt 

enige tijd uitgesteld en de gelovigen blijven nog 

enige tijd in de kerk om met Jezus te bidden en 

te waken. De hosties worden bewaard en 

gecommuniceerd op Goede Vrijdag, omdat op 

Goede Vrijdag geen consecratie wordt gedaan. 

Die dag staat immers het kruis centraal. 

 

Goede Vrijdag 

's Middags om 15.00 uur herdenken we het 

lijden en sterven van de Heer. Het is een viering 

met kruisverering. De godslamp is gedoofd 

omdat het Lichaam van Jezus in het tabernakel 

afwezig is. Het altaar is op deze dag volledig 

kaal: het kruis, de kandelaren zijn verwijderd. De 

liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het 

lijden en bloed van Jezus. In het eerste deel van 

de dienst wordt, net zoals op Palmzondag, het 

lijdensverhaal van Jezus voorgelezen, altijd 

volgens de evangelist Johannes. Daarna wordt 

er gebeden voor de Kerk, de paus, alle 

ambtsdragers van de Kerk en gelovigen, de 

doopleerlingen, de eenheid van de Kerk, het 

Joodse volk, de niet-christenen, de atheïsten, de 

gezagdragers van het land en alle 

noodlijdenden. Daarna volgt de kruishulde. Het 

kruis, bedekt met een rode doek, wordt in 

processie door de kerk naar voren gebracht. 

Vervolgens wordt het kruishout ontbloot en ten 

slotte vereerd door de gelovigen.  

Na de kruishulde volgt een communiedienst. 

Daarbij worden hosties gebruikt die tijdens de 

avondmis van Witte Donderdag speciaal voor de 
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communie op Goede Vrijdag zijn geconsacreerd 

om de eenheid tussen instelling van de 

Eucharistie (Witte Donderdag) en de kruisdood 

(Goede Vrijdag) te benadrukken. 

‘s Avonds herdenken we het lijden van Christus 

in de Kruisweg.  

 

Stille Zaterdag 

Op Stille Zaterdag is er geen viering; het is de 

dag van de grafrust. Het tabernakel staat open 

als teken dat Jezus gestorven is en tijdelijk niet 

meer onder ons is. De kerken zijn sober 

ingericht, zonder versieringen. Ook de klokken 

luiden niet op die dag, tot 's avonds de 

Paaswake wordt gevierd.  

 

Paaswake 

De liturgie van de Paaswake begint bij 

zonsondergang op Stille Zaterdag. Herdacht 

wordt dat Jezus deze nacht uit de dood opstaat. 

De paaswake is het feest van het licht, van het 

water en van de vreugde om Jezus’ verrijzenis. 

De liturgische kleur is wit. 

In de avondwake wordt het Licht feestelijk 

binnengedragen in de kerk en bejubeld. Het 

licht staat symbool voor de opstanding. Aan het 

begin van de viering is er geen enkel licht in de 

kerk aanwezig. Het vuur van de Paaskaars wordt 

ontstoken, buiten of in het portaal van de kerk. 

Licht brengt ordening in duisternis en chaos. De 

gelovigen steken hun eigen kaars aan met het 

vuur van de paaskaars. Men geeft het licht aan 

elkaar door. Het is beeld van het verspreiden 

van het geloof. 

Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis 

wordt gelezen, het verhaal van de schepping, 

met zijn herhaalde "En God zag dat het goed 

was". Dit verhaal benadrukt nogmaals de 

ordening die door God gebracht wordt. De 

lezing van de doortocht door de Rode Zee uit 

Exodus is die nacht verplicht. Het evangelie 

verhaalt over de nieuwe morgen en het lege 

graf: “Waarom zoek je levende onder de 

doden?”  

In de Paaswake wordt nieuw doopwater gewijd. 

De Paaskaars wordt tot driemaal in het te 

wijden water gedompeld. Na het wijden van het 

doopwater hernieuwen de gelovigen hun 

doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden 

deze gedoopt. Vervolgens wordt de Eucharistie 

gevierd.  

 

Pasen 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. 

Christenen vieren deze dag dat Jezus opgestaan 

is uit de dood. Pasen heeft zijn oorsprong in het 

Joodse Pesach. De liturgische kleur is wit. De 

hoogmis wordt feestelijk opgeluisterd met 

orgelspel en zang. Veelvuldig weerklinkt 

'Halleluja'. 

 
QR code voor bijdrage Rondom 
Veel mensen vergeten het abonnementsgeld 
voor Rondom (€ 10,-) te betalen. 
Om het hen makkelijk te maken is er ook een 
QR-code voor abonnementsgeld aangemaakt, 
zodat men via Givt kan betalen. 
Jos Hettinga, Penningmeester 
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Psalm 22 
door Pastoor R. Wagenaar 

 
2.  Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 

Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp. 
3.  Mijn God, ik roep bij dag, maar geen 

verhoring, 
ik roep het ’s nachts, en nimmer vind ik 
rust. 

 
4.  Toch woont Gij in uw heiligdom, 
 Gij, roem van Israël! 
5.  Op U vertrouwden onze vaderen, 
 zij rekenden op U en zijn verlost. 
6.  Zij riepen tot U en ze zijn gered, 
 ze hoopten op U en zijn niet beschaamd. 
7.  Maar ik ben als een worm, geen mens meer, 

verstoten door de mensen, door het volk 
veracht. 

8.  Ze lachen met mij, allen die mij zien, 
 ze grijnzen en schudden het hoofd. 
9.  ‘Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem 

redden 
 en hem bevrijden, als Hij hem bemint.’ 
10. Gij zijt het, die mij hebt geleid vanaf de 

moederschoot, 
 mij veilig hebt gelegd aan moeders borst. 
11. Bij mijn geboorte werd ik U gegeven, 
 vanaf de moederschoot zijt Gij mijn God 
12. Houd U niet ver van mij nu ik in nood ben, 
 blijf mij nabij nu ik geen helper heb. 
13. Zij dringen om mij heen als kalveren, 
 als Basan-stieren sluiten zij mij in. 
14. Zij laten mij hun tanden zien, 
 bloeddorstig brullend als een leeuw. 
15. Als water ben ik uitgegoten, 
 heel mijn gebeente is ontwricht. 

Mijn hart is zacht als was geworden, 
 gesmolten in mijn lijf. 
16. Mijn keel is als een scherf zo droog, 
 mijn tong kleeft in mijn mond; 

Gij hebt mij in het stof geworpen van de 
dood. 

17. Een meute honden jaagt mij op, 
 een bende booswichten houdt mij 

omsingeld. 
Mijn handen en mijn voeten hebben zij 
doorboord, 

18. mijn beenderen kan ik wel tellen.

 Nu gapen zij mij aan en lachen mij uit, 
19. verdelen zij mijn kleren onderling 
 en dobbelen om mijn gewaad. 
 
20. Ach Heer, houd U niet ver van mij, 
 mijn steun, kom haastig om mij bij te 

staan. 
21. Red Gij mijn leven van het dreigend zwaard, 
 mijn lichaam uit de tanden van de honden; 
22. Verlos mij uit de leeuwenmuil, 
 mij, hulpeloze, van de buffelhorens. 
 
23. Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn 

broeders, 
 uw lof verkondigen voor heel het volk. 
 
24. Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, 
 heel het geslacht van Jakob, breng Hem 

hulde! 
Eerbiedig Hem, heel Israëls geslacht, 

25. want Hij bekommert zich om de gekwelde. 
 Hij wendt zijn aangezicht niet af, 

maar luistert naar zijn roepen. 
26. Voor heel de menigte zal ik U prijzen, 
 bij de godvrezenden breng ik U dank. 
27. De armen zullen eten en verzadigd worden, 
 en allen die God zoeken, prijzen Hem, 

hun moed zal weer herleven. 
 

28. Dan zullen alle landen van de aarde 
 de Heer gedenken en zich tot Hem keren; 

En nedervallen zullen voor hun Aangezicht 
 de stammen en de volken overal. 
29. Want aan de Heer komt toe het koningschap, 

Hij is de heerser over alle naties. 
30. Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden, 

voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het 
stof. 
Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven 
leven, 

31. mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn. 
 Het zal verhalen van de Heer aan het 

geslacht dat komt, 
32. van zijn gerechtigheid aan die geboren 

worden: 
dit heeft de Heer gedaan. 
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Naar het Pasen van de Heer opgaand, kunnen 

we niet om deze psalm heen. De psalm wordt 

gelezen in de Goede Week op Goede Vrijdag in 

het ochtendgebed en in gedeelten in de liturgie 

van die dag. Deze psalm is een lange, maar 

vooral een centrale psalm in het hele psalmboek 

van 150 psalmen. 

De Psalmen zijn in te delen in vijf boeken. Het 

eerste boek (psalmen 1-41) wordt in de joodse 

traditie ‘het boek van de nacht’ genoemd. 

Middenin die eerste verzameling staat psalm 22. 

Deze is daarom centraal in het hele 

psalmenboek omdat hierin zich de volledige 

beweging die door de vijf boeken gaat, voltrekt: 

de enkeling bidt en smeekt tot hij weer kan 

loven en zijn lofzang binnen de gemeenschap 

strekt zich uit tot alle volkeren en generaties.  

In het hart van deze psalm staat de kern: God 

luistert naar  de arme. Hij is onmachtig om de 

kreet van de arme naast zich neer te leggen 

(vers 25). 

 

Voor ons christenen heeft deze psalm een eigen 

intensiteit omdat onze Heer Jezus stierf met de 

aanhef van de psalm op de lippen, zoals we bij 

Matteüs en Marcus lezen: "Mijn God, mijn God, 

waarom verlaat Gij mij?". Jezus in zijn Pasen bidt 

de psalm voor en wij die de psalm bidden 

verbinden ons met Jezus’ ultieme zelfgave. 

In het Nieuwe Testament wordt deze psalm in 

meerdere verzen aangehaald en steeds 

toegepast op Jezus’ sterven én verrijzenis. 

 

Zoals gesteld is de grote beweging door deze 

psalm heen, de overgang van indringend en lang 

klagen naar een openbreken in loven en 

danken. Vanaf vers 23 treedt er al een kentering 

op: de bidder treedt uit de vereenzaming, 

herkent dat hij broeders heeft en een 

gemeenschap rondom zich. Vanaf vers 28 

verruimt zich de blik en is er sprake van ‘de 

aarde tot haar verste grenzen’ – van “alle 

stammen der heidense volken” die zich bekeren 

en zich scharen rondom de bidder om God te 

loven. In de hele compositie legt vers 25 de 

fundering bloot van de kentering in het leven 

van de bidder. We kunnen ook denken aan 

psalm 51: 19: ”een vermorzeld en vernederd 

hart wijst hij niet af”. God kan alles, behalve 

weerstaan aan een echt nederig gemoed van 

wie zijn hart breekt in berouw. 

 

Deze psalm, niet weg te denken in onze opgang 

naar het Pasen van de Heer, zijn dood en 

verrijzenis, mogen we regelmatig ter harte 

nemen en mag ons bewuster maken dat God in 

alle omstandigheden van het leven reddend 

werkt en tot voltooiing brengt wat Hij begonnen 

is. 

Van de Boekenstand 
 
Goed nieuws uit de boekenstand voor onze parochianen. 
Vanaf 31 maart a.s. starten wij een proef. We hebben een aantal goede boeken te koop, die het 
geloof verdiepen en uw kennis verrijken. Helaas zijn de meeste boeken nogal prijzig en het leven 
wordt er niet goedkoper op. Omdat wij u toch in staat willen stellen de boeken te lezen, hebben wij 
een idee. 
U kunt een boek uit de boekenstand meenemen en een maand later weer terugbrengen. Dat kost 
€ 1,00. Na de Mis zondags is daar gelegenheid voor. Stel u leent een boek 31 maart, dan levert u dat 
uiterlijk zondag 28 april (uiteraard onbeschadigd) weer in. 
Natuurlijk kunt u ook nog 'gewoon' een boek kopen. Wij nodigen u van harte uit om eens langs te 
komen. 
 
Team Boekenstand Sint Martinusparochie. 
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Wat is het opstandingslichaam? 

door Jabik Zeinstra 

 

Wat houdt 'opstanding' precies in? Het kan heel eenvoudig beschreven worden als het 

tegenovergestelde van sterven. Bij het sterven houdt het lichaam op te leven en leeft het onstoffelijke 

deel van de mens verder. Bij de opstanding ontvangt de onstoffelijke mens weer een stoffelijk lichaam. 

De Bijbel beschrijft in prachtige beeldspraak hoe de doden uit de aarde komen.  

 

In 1 Korintiërs 15: 31-50 houdt Paulus hier een uitgebreid en gloedvol betoog over. 

"Maar hoe worden de doden opgewekt? ... Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven 

kan komen ... En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel 

... God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm." 

In dit Bijbelgedeelte legt Paulus uit dat we na de opstanding zullen oogsten, wat we tevoren op aarde 

gezaaid hebben. Hij laat zien hoe wij de verrijzenis niet moeten verstaan als een terugkeer  van een 

(vergankelijk) lichaam van vlees en bloed, het gaat om het lichaam van het leven in de nieuwe 

schepping.   

“Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk 

en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Een aards lichaam 

wordt gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.” 

 

De eerste persoon, die een opstandingslichaam had, was Jezus na zijn opstanding uit de dood. Bij alle 

geschiedenissen rondom de opstanding valt het op dat de mensen Hem wel herkenden, maar meestal 

niet meteen. Maria dacht eerst dat Jezus de tuinman was en herkende Hem pas aan zijn stem, niet aan 

zijn uiterlijk (Johannes 20: 13-16). De discipelen, die op weg waren naar Emmaüs waren, herkenden 

Hem pas bij het breken van het brood (Lucas 24: 35). Bij het meer van Galilea durfde niemand Hem te 

vragen of Hij Jezus was, met wie ze destijds waren opgetrokken (Johannes 21: 12). Al die voorbeelden 

laten zien dat Jezus kennelijk veranderd was vergeleken met vroeger. Dat kwam door zijn nieuwe 

lichaam, wellicht doordat dit lichaam geen enkel spoor van vergankelijkheid toonde, en zo'n volmaakt 

lichaam had niemand nog ooit eerder gezien.  

 

In de Bijbel (1 Johannes 3: 2 en Filippenzen 3: 21) lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen 

worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo'n verheerlijkt 

lichaam als dat van Jezus. Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt 

zijn. Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling in een kamer, 

die op slot was (Johannes 20: 19, 26). Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze wijze 

uit beeld (Lucas 24: 31). Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de materiële wereld om verder te leven in 

de geestelijke wereld, bij de Vader in de hemel.  

 

We kunnen hier voorzichtig uit concluderen is dat de bijbelse beeldspraak van ‘uit het graf komen’ 

betekent dat wij het zelf zullen zijn. Dezelfden en tegelijk anders, net zoals Jezus na zijn opstanding. 

 

 

Bronnen: NBV; Herschepping 2.0; De Nieuwe Katechismus                
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Bisdompenning voor Ben Wiegers 

 
Op zondag 10 februari heb ik aan de heer Ben 
Wiegers de erepenning van het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden mogen overhandigen. 
Ben Wiegers is van jongs af aan in de kerk 
actief betrokken geweest in verschillende 
parochies in de stad. In 1946 is hij misdienaar 
geworden in de St.-Franciscuskerk onder 
pastoor Schoemaker. Later acoliet in de Sint 
Martinus onder deken P. Nierman, de latere 
bisschop. Ook in zijn militaire diensttijd was hij 
in de weekenden als zodanig in de St.-
Martinuskerk. Vervolgens was hij dat in de 
Paterskerk van de Jezuïeten in de 
Gelkingestraat, en sinds 1956 was hij tot op 
heden actief in de St. Jozefkerk o.a. in het koor 
en in de liturgie. In de jaren dat ik hier pastoor-
plebaan ben is hij jarenlang lid van het St.-
Jozefkoor geweest waaronder jaren als 
voorzitter. Met een grote liefde voor de liturgie 
en met name waar het grote en bijzondere 
plechtigheden betrof was hij als koster 
onvermoeibaar. Daarom heb ik hem als blijk 
van waardering deze erepenning mogen 
overhandigen. 
 
Pastoor R. Wagenaar 

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
28 april 2019 
 

Zondag 28 april  is de  Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Deze feestdag, ingesteld door 
Paus Johannes Paulus II, wordt wereldwijd gevierd, 
ook in de St.-Jozefkathedraal . 
 
Zondagmiddag om 15.00 (het uur van de 
Goddelijke Barmhartigheid) is er een plechtig Lof. 
Tijdens het Lof, dat tot ±15.45 uur duurt, zal o.a. 
de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
gebeden worden. 
Voor (vanaf 14.30 uur) en na het Lof bestaat de 
gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament 
van Boete en Verzoening. 
Ter voorbereiding op deze zondag kan men een 
noveen houden die op Goede Vrijdag begint. 
Noveenboekjes liggen vanaf vrijdag 5 april, in 
verschillende talen, achter in de kerk. 
 
De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
werd doorgegeven aan de Heilige zuster Faustina 
Kowalska. In haar dagboek schrijft zij: "Vannacht 
werd ik wakker door een grote storm. De wind 
raasde en de regen viel in stromen neer. De 
bliksem sloeg keer op keer in. Ik begon te bidden 
dat de storm geen schade zou veroorzaken toen ik 
de woorden hoorde: Bid de rozenkrans die Ik je 
geleerd heb en de storm zal ophouden.” Ik begon 
onmiddellijk de rozenkrans te bidden. Ik was er 
zelfs nog niet klaar mee, toen de storm plotseling 
ophield en ik de woorden hoorde: “Door de 
rozenkrans zul je alles verkrijgen als wat je vraagt 
verenigbaar is met Mijn wil." 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag  9 april: Natuurgebied De Onlanden 
De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe. 
Het is ingericht als natuur- en 
waterbergingsgebied. De heer R. Dantuma, 
werkzaam bij natuurmonumenten, weet er 
veel over te vertellen. Deze avond zijn 
partners, vriendinnen en belangstellenden van 
harte welkom. 
 
Donderdag 25 april: Afsluiting seizoen 
Het uitje brengt ons dit jaar naar het 
Klompenmuseum in Eelde. Eerder dit seizoen 
hebben we een lezing gehad over allerlei 
soorten klompen. Verdere invulling volgt later. 
  
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238 in Selwerd (tel. 050 - 
5770601). Aanvang 20.00 uur.  
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 050 - 5711343). 
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Seniorenmiddagen 

 

Terugblik. 

Dinsdagmiddag 5 maart stond helemaal in het 

teken van Groningen. We hebben korte filmpjes 

gekeken van Beno Hofman, waarin vele 

bekende plekken uit  Groningen voorbij kwamen 

en vaak klonk "O ja, dat is daar en daar". Het 

was interessant om uitleg te krijgen over 

bekende gebouwen en hun voormalige 

bewoners. De quiz over Groningen en 

Ommelanden was best pittig. Niemand kende 

de hoogste berg in Groningen. Dat is niet de 

plantsoenberg, maar de Hasseberg bij Sellingen, 

14,2 meter boven NAP. Om niet te vergeten dat 

het carnaval was, hebben we heerlijk vlaai 

gegeten. Het  was een gezellige middag. 

 

Uitnodiging voor de Paasmiddag 

Dinsdagmiddag 16 april 2019 organiseren we 

weer een sfeervolle paasmiddag. 

Aanvang: 14.00 met een gezongen 

Eucharistieviering in de St.-Jozefkathedraal. 

Aansluitend zal Egbert van de Werff in de 

parochiezaal vertellen over het lijdensverhaal 

van Jezus. Hij zal dat doen aan de hand van 

middeleeuwse afbeeldingen van het Laatste 

Avondmaal tot de Opstanding. Met projecties 

op het beeldscherm. 

Sluiting: 16.00 uur (vier uur). 

 

Aankondiging Lentetocht  

Op maandag 13 mei 2019 staat een reisje naar 

Heede (Duitsland) gepland. 

Heede is een Mariabedevaartplaats. 

Wij zullen daar Eucharistie vieren in de oude 

Petruskirche. Op de terugweg zullen we nog een 

bezoek aan Bourtange brengen 

In de volgende Rondom treft u meer informatie 

en een opgave strook aan. 

Mochten er plaatsen in de bus over zijn, dan zijn 

medeparochianen ook welkom. 

U kunt zich ook aanmelden op 16 april a.s. 

 

Mariaverering in Heede 

Op Allerheiligen 1937 zou op het kerkhof in 

Heede Maria zijn verschenen. 

Tussen 1 november 1937 en 3 november 1940 

beleefden vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 

13 jaar meer dan honderd verschijningen. 

Ondanks tegenwerking van regeringszijde 

houden de kinderen voet bij stuk. Er is geen 

wetenschappelijke verklaring. De kinderen 

kunnen niet op een leugen worden betrapt. Zij 

vertellen allen hetzelfde. Op de plek waar Maria 

verschenen is, heeft men een beeld geplaatst en 

een open kapel gebouwd.  

 

Werkgroep Seniorenmiddagen 

Gerda Hettinga - Pijkstra 

 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. Na 
afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Van harte welkom op donderdag 4 
april a.s. in de kapel. 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 

R.K. Kerkhof 
Maandag 1 april (1ste maandag van de maand) is 
er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het 
R.K. Kerkhof. Na de H. Mis is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten bij het genot van een kopje 
koffie of thee. Graag tot ziens. 
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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
mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.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/
http://www.garagetnoorden.nl/

