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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 

5 

2 juni 2019 
t/m 

6 juli 2019 

 
11 mei 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

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

Selwerd Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 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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Paastijd – mei – feesttijd 
 

Alles werkt mee om de Paastijd tot de feesttijd van het jaar te doen zijn. Een stralende natuur met 

bloemenpracht en vers groen in bomen en struiken, alles overgoten door een even stralende zon. En 

natuurlijk blijft de liturgie alleluia’s zingen van de dood die tot het leven leidt. 

 

Meestal en dit jaar helemaal valt de Paastijd samen met de meimaand – de mooiste maand van het jaar 

– en daarom in de devotie toegewijd aan de moeder van de Heer. Wij geven dat accent in een Marialof 

op de eerste en laatste zondag van deze maand om drie uur ’s middags. Verder zullen gezangen ter ere 

van Maria klinken, waar mogelijk. 

Deze zondag, 28 april, zondag van de goddelijke Barmhartigheid vieren we met een lof ’s middags om 

15.00 uur.  

Op zondag 5 mei zullen 17 jongens en meisjes hun Eerste H. Communie ontvangen in de Hoogmis van 

11.00 uur. Ieder jaar een feestelijke dag, de meest bijzondere in onze jonge jaren. 

 

Een ander groot feest vieren we op zaterdag 18 mei als diaken Remco Hoogma door de bisschop tot 

priester wordt gewijd. Hij is ons goed bekend. Al vele jaren komt hij in de St.-Jozefkathedraal naar de  

H. Mis, al tijdens zijn universitaire studie. Hij heeft de stap naar het priesterschap gezet waarvan wij 

hopen en bidden dat anderen hem mogen volgen. “Want de oogst is groot en arbeiders zijn er weinig”. 

Laten wij blijven bidden om roepingen tot het priesterschap en 

het religieuze leven met name in het rozenkransgebed. 

 

En tenslotte is een kerkelijk hoogtepunt in deze maand: Christus 

Hemelvaart. Zijn opdracht is vervuld tot en met de laatste 

onderrichting aan de apostelen om hen voor te bereiden op hun 

taak om zijn werk voort te zetten: het evangelie te verkondigen en 

mensen te dopen in zijn naam. 

Wat moet dat een bijzondere tijd voor hen zijn geweest, waarin 

zoveel duidelijk moet zijn geworden. Wij weten daar niets van, 

maar het moet een vreugdevolle veertig dagen zijn geweest. Wij 

lezen alleen dat zij Hem nakeken toen Jezus ten hemel ging. We 

lezen niet dat ze bedroefd waren. Integendeel, vol blijdschap 

keerden ze naar Jeruzalem terug en hielden zich voortdurend op 

in de tempel. Zo lezen we bij Lucas. 

Jezus’ verheffing op het kruis, zijn verrijzenis en hemelvaart zijn 

één beweging naar zijn verheerlijking. 

 

In de Pinksternoveen die we dit jaar op de laatste dag van mei beginnen, bereiden we ons voor op het 

feest van Pinksteren, het feest van Gods’ Geest die op de eerste dag 3000 mensen bijeenbrengt. 

De Kerk is gesticht op het kruis toen er water en bloed uit Jezus’ zijdewond vloeide – staande voor de 

twee hoofdsacramenten Doopsel en Eucharistie. Op Pinksteren treedt de Kerk naar buiten als 

gemeenschap. 

 

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 -    28 april 2019, 2e zondag van Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

Lezingen      Handelingen 5:  12 - 16   |   Apokalyps 1:  9 - 11a, 12 - 13, 17 - 19   |   Johannes 20:  19 - 31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Lof 
   17:00 Latijnse H. Mis  
     

 

Zondag -    5 mei 2019, 3e zondag van Pasen  

Lezingen      Handelingen 5:  27b - 32, 40b - 41   |   Apokalyps 5:  11 - 14   |   Johannes 21: 1 - 19  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 09:00 Latijnse H. Mis 
 

11:30 H. Mis (Papiamento) 
11:00 

 
Hoogmis waarbij 17 kinderen hun Eerste  
H. Communie ontvangen 

   15:00 Marialof  
   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zondag -  12 mei 2019, 4e zondag van Pasen 

Lezingen         Handelingen 13:  14, 43 - 52   |   Apokalyps 7:  9, 14b - 17   |   Johannes 10:  27 - 30 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  19 mei 2019, 5e zondag van Pasen 

Lezingen      Handelingen 14:  21 - 27   |   Apokalyps 21:  1 - 5a   |   Johannes 13:  31 - 33a, 34 - 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 -  26 mei 2019, 6e zondag van Pasen 

Lezingen      Handelingen 15:  1 - 2, 22 - 29   |   Apokalyps 21:  10 - 14, 22 -23   |   Johannes 14:  23 - 29 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Marialof 
   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Donderdag    30 mei 2019, Hemelvaart van de Heer 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
     

 

Misintenties 

St.-Franciscuskerk 

28 april:  Pater Ton Heijmans s.j. 

5 mei: Annie Kruisman – Meijer 

19 mei: Uit dankbaarheid bij een 50-jarig 

huwelijk 

 

St.-Jozefkerk 

28 april: Jan van Schaik 

5 mei: Mijnheer Raben en overleden 

dochter 

Uit dankbaarheid bij een 88e 

verjaardag 

Nel Lefferts 

Josephine Geubels 

Lien Lefferts 

12 mei: Overleden zoon Hans 

Jan van Schaik 

Antoinette Hulscher 

Yvonne Kessels – Snijder 

19 mei: Ton Duijvesteijn  

26 mei Jan van Schaik 

Collecte doeleinden 
 
28 april: 1. Parochie 

2. Werkgroep Ouderen 
5 mei  1. Parochie 
  2. Voedselbank 
12 mei: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
19 mei: 1. Altaarbenodigdheden 
  2. Onderhoud gebouwen 
26 mei: 1. Parochie 
  2. Onkosten parochieblad  
30 mei: 1. Energiekosten 
  2. Bloemversiering kerken 

R.K. Kerkhof 
 

Maandag 6 mei (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. 

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. Het is altijd een erg plezierig samenzijn. 

Van harte welkom op donderdag 2 mei a.s. in de 

kapel. 

Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 

Marialof in de meimaand 
 
In de meimaand vieren we op de eerste en 
laatste zondag van de maand om drie uur ’s 
middags een Marialof in de  
St.-Jozefkathedraal. 
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 April 2019 

30 Lezing over Kerkklokken door Prof. S.L. de 
Blaauw in de parochiezaal om 20.00 uur. 

  

 Mei 2019 

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

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

11 Mariaprocessie Warfhuizen om 14.00 uur. 

13 Lentetocht naar Heede voor senioren van 
de parochie. 

21 Lezing over de Orthodoxe liturgie door 
Vader Onufry in de Russisch-Orthodoxe 
kerk (Ganzevoortsingel 2) om 20.00 uur. 

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie  
 
De lezing van 30 april vindt plaats in de pastorie 
(Radesingel 4) en de lezing van 21 mei in de 
Russisch-Orthodoxe kerk (Ganzevoortsingel 2). 
Beide lezingen beginnen om 20.00 uur. 
 
30 april 2019: Kerkklokken voor wie het horen 
wil 
door prof. dr. S.L. de Blaauw.  
Sible 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. 
 
Voor wie het horen wil behoren kerkklokken 
nog altijd tot de akoestische omgeving van 
steden, dorpen en landschappen in West-
Europa. Ook vandaag zijn veel mensen nog 
gehecht aan het vertrouwde geluid van klokken, 
ook al volgen relatief weinigen meer de daarin 
besloten oproep om naar de kerk te gaan. Voor 
gelovigen kan de magische klank van klokken 
een stem uit de hemel zijn. Maar ook voor niet-
gelovigen hebben klokken met hun toonrijke en 
verreikende gelui een verbindende kracht. 
Klokken zijn vandaag gekoesterd erfgoed, maar 
hebben ook actuele kracht en betekenis.  

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. 
 
21 mei 2019: Orthodoxe kerk en Liturgie  
door Vader Onufry, priester van de Russisch-
Orthodoxe kerk. 
Archimandriet Onufry (Vaillant) in 1952 geboren 
te Sneek, is sinds 1991 priester van de Russisch-
Orthodoxe parochie van de Heilige 
Transfiguratie (Patriarchaat van Moskou) 
Hij is Monnik van het St. Onufry klooster in 
Jableczna (Oost-Polen), waar hij het seminarie 
heeft gevolgd en de monniks- en priesterwijding 
heeft ontvangen. Jaarlijks bezoekt hij het 
klooster in Jableczna. 
 
Op deze avond wordt ingegaan op de diverse 
liturgieën die er zijn in de Orthodoxe kerk, de 
structuur en de gebruikte terminologie. De 
meeste nadruk zal vallen op de liturgie van de H. 
Johannes Chrysostomos. 
Terloops wordt iets verteld over het 50-jarig 
jubileum van de parochie op 8 september 2018. 
Deze avond vindt plaats om 20.00 uur in de 
Russisch-Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2, 
te Groningen. Gezamenlijk vertrekken we om 
19.45 uur vanaf de pastorie, maar u kunt ook op 
eigen gelegenheid naar de kerk gaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste Communicanten 2019 

Op zondag 5 mei zullen 17 jongens en meisjes hun 
Eerste H. Communie ontvangen:  
Diaiwyen-Lynn Puriël, Daixy Shawn Puriël, Senai 
Kiffle, Filseta Kiffle, Hendrik Stegeman, Felicia 
Stegeman, Eva Shaya, Amy Shaya, Hugo van Etten, 
Nicole Sebastiana, J’Milyahni van Ommeren, 
Joaquin Catain, Nikolas Romeijn, Kijousha Maduro, 
Nathaniël Rigters, Ousmane Trojanek en Farah 
Nader. 
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Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 28 april 2019 

 

Zondag 28 april is de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze feestdag is ingesteld door paus 

Johannes Paulus II op inspiratie van de Heilige Zr. Faustina Kowalska. De Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid wordt wereldwijd gevierd, ook in de St.-Jozefkathedraal. 

 

Zr. Faustina ontving boodschappen van Jezus, welke zij 

vastlegde in haar dagboek. Zo werd ook de Rozenkrans van 

de Goddelijke Barmhartigheid aan haar doorgegeven. In 

het dagboek van Zr. Faustina zegt Jezus tot haar: 

“Mijn dochter, spoor de zielen aan de rozenkrans te 

bidden die Ik je gegeven heb. Het verheugt Mij om alles te 

geven wat ze Mij door het bidden van de rozenkrans 

vragen. Als verharde zondaars die bidden zal Ik hun zielen 

met vrede vervullen. Het uur van hun dood zal een 

gelukkig uur zijn. 

Schrijf dit voor het nut van de zielen die in nood verkeren: 

als een ziel haar zonden ziet en zich realiseert hoe ernstig 

die zijn en wanneer de hele afgrond van ellende waarin zij 

zich heeft gestort zich daarbij voor haar ogen ontvouwt, 

laat haar dan niet wanhopen. Maar laat zij zich met 

vertrouwen in de armen van Mijn barmhartigheid werpen, 

als een kind in de armen van haar geliefde moeder. Deze 

zielen hebben het recht van voorrang bij Mijn mededogende hart. Ze hebben als eerste recht op Mijn 

barmhartigheid. Vertel hun dat geen mens die een beroep heeft gedaan op Mijn barmhartigheid 

teleurgesteld is geworden of beschaamd uit is gekomen Ik schep in het bijzonder behagen in een ziel die 

haar vertrouwen op Mijn goedheid heeft gesteld. 

Schrijf dat als men deze rozenkrans bidt in de aanwezigheid van stervenden, Ik niet als de rechtvaardige 

Rechter, maar als de barmhartige Redder tussen Mijn Vader en de stervende zal staan.” (DB 1541). 

Over het uur van de Goddelijke Barmhartigheid zegt Jezus tot haar: 

“Mijn dochter , Ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak als de klok drie uur hoort slaan volledig in Mijn 

barmhartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en verheerlijken . Roep haar almacht in 

voor de hele wereld en vooral voor de arme zondaars. Want op dat uur werd de barmhartigheid voor 

iedere ziel wijd opengesteld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles verkrijgen door er maar 

om te vragen. Het was het uur van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid zegevierde over de 

gerechtigheid.” (DB 1572). 

 

Lof van de Goddelijke Barmhartigheid  

Zondag 28 april 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. 



THEMA 

8 

De Heilige Communie 

Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout 

 

In zijn columns van maart “De handcommunie” en april “De 

tongcommunie” behandelde onze bisschop de wijze waarop de 

Heilige Communie kan worden ontvangen. Hieronder vindt u 

de samengevoegde tekst van deze twee columns. 

 

Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem († 

387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht een 

rol heeft gespeeld bij de overgang van de tongcommunie naar 

de handcommunie in de jaren zestig: “Maak van uw linkerhand 

een troon voor uw rechterhand, die de Koning gaat ontvangen. 

Ontvang dan het Lichaam van Christus in de holte van uw 

rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer ge uw ogen 

geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het dan voorzichtig en pas op, dat u er 

niets van verliest.” 

De tekst is uitgebreider dan hier geciteerd, maar ik wil me even tot de kern van de handeling beperken, 

want daar gaat het in deze column om. 

 

Er zijn twee manieren om de heilige Communie te ontvangen: op de hand en op de tong. De laatste 

mogelijkheid komt de laatste jaren weer langzaam op. Dat komt vanwege de nieuwe gelovigen uit 

landen waar de tongcommunie nog heel normaal is. En er is daarnaast ook een hernieuwd besef van de 

heiligheid van de Communie aan het groeien. Handcommunie en tongcommunie zijn beide goed. Als het 

maar eerbiedig gebeurt. 

 

Ik denk dat de ouderen onder ons in de jaren zestig bij de overgang van de tongcommunie naar de 

handcommunie, het als volgt hebben geleerd: de communicant – dat is iedereen die de H. Communie 

wil ontvangen, en niet alleen het jongetje of meisje van groep 4 – legt de handen open op elkaar; de 

rechterhand onder. De bedienaar van de H. Communie toont de Hostie en zegt daarbij: ‘Lichaam van 

Christus’. De communicant antwoordt met een duidelijk ‘Amen’. Dat antwoord hoeft niet overdreven te 

zijn, maar mag best gehoord worden. Vervolgens legt de bedienaar de Hostie op de linkerhand van de 

communicant en deze nuttigt direct met de rechterhand de H. Communie en vouwt de handen weer. Je 

neemt de H. Communie niet mee de bank in. Dat is niet eerbiedig. 

 

Het ontvangen van de H. Communie op de tong is een wijze van communiceren die de laatste jaren 

weer in opkomst is. Ook de tongcommunie is een goede en eerbiedige mogelijkheid en mag best weer 

gepraktiseerd worden. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het geloof in de werkelijke aanwezigheid 

van Christus in het heilig Brood schade heeft opgelopen toen gelovigen plotseling de Communie met de 

handen mochten aanraken. Dat de handcommunie werd geïntroduceerd, begrijp ik wel: het kan 

gemakkelijker hygiënisch plaats vinden. 
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Wat te doen als je de H. Communie niet wilt of kunt ontvangen? Er is dan de mogelijkheid om naar 

voren te komen en te vragen om de zegen. Je vouwt dan je armen kruislings voor de borst en houdt 

daarbij eventueel het liturgieboekje in je hand. De priester of degene die de Communie uitreikt maakt 

dan een kruisteken op je voorhoofd. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon in de bank te blijven 

zitten en in stilte te bidden. Je kunt je ook in gebed verbonden voelen met God en de aanwezigen en 

met wat er gevierd wordt.  

 

Een katholieke viering is een openbare bijeenkomst. Iedereen is welkom om erbij aanwezig te zijn. 

Ieders aanwezigheid, gebed en betrokkenheid wordt op prijs gesteld. De verbondenheid met een 

overledene en de familie of met het huwelijkspaar blijkt al uit de aanwezigheid op zich en hoeft zich niet 

per se te uiten in de gang naar de H. Communie. Ik zou willen pleiten voor wat meer vrijheid en 

diversiteit in de participatie in de liturgie.  

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

Mariaprocessie in Warfhuizen  11 mei 
 
Op zaterdag 11 mei 2019 zal in de kluis Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen de 
jaarlijkse Mariaprocessie worden gehouden.  
Om 14.00 uur beginnen we met een feestelijke H. Mis in de kluiskapel. De processie trekt ongeveer 
een uurtje later uit. Zoals altijd sluiten we af met een kort Sacramentslof. 
Hierna is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers na te 
praten in dorpshuis De Warf.  
De kosten voor deelname bedragen € 5,00 (jongeren tot 18 jaar gratis) te betalen in het dorpshuis. 
 
Meer informatie via www.mariabroederschap.nl of telefonisch bij Johanna Weersing (tel. 050 - 
5427158). 
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Psalm 86 (85) 

De arme en Gods universele feest 

door pastoor R. Wagenaar 

 

1. Een gebed. Van David 

 Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren, 

  ik ben ongelukkig en arm. 

2. Bescherm mij, want U ben ik toegewijd, 

  draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U. 

3. Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij, 

  voortdurend roep ik tot U. 

4. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, 

  ik richt mij tot U vol vertrouwen. 

5. Gij zijt immers goed en genadig, Heer, 

  barmhartig voor elk die U aanroept. 

6. Luister dan, Heer, naar mijn bidden, 

  geef acht op mijn smekende stem. 

7. In tijden van onheil roep ik tot U, 

  ik weet dat Gij mij verhoort. 

 

8. Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk, 

  geen werk is zo groot als het uwe. 

9.  Eens komen de volken, uw schepselen, weer 

  om U te aanbidden, uw Naam te loven. 

10. Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, 

  Gij zijt de enige God. 

11. Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen, 

  vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam. 

12. Dan zal ik van harte U danken, mijn God, 

  uw Naam in eeuwigheid loven. 

13. Want groot was uw medelijden voor mij, 

  Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. 

14. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, 

  een vechtersbende staat mij naar het leven, 

  zij hebben U niet voor ogen. 

15. Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, 

  geduldig, mild en betrouwbaar. 

16. Let dan niet op mij, heb erbarmen met mij, 

  en schenk uw dienaar uw kracht, 

  Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd, 

17. Geef mij een bewijs van uw gunst. 

  Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, 

  dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. 
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Deze smeekpsalm laat een arme aan het woord 

die heel zuiver zijn hart voor God openhoudt. Er 

zijn in de psalm drie strofen te onderscheiden. 

 

Strofe 1 (vers 1 - 7) 

De arme daalt af in zijn naakte armoede. Hij 

noemt zich ‘uw toegewijde’, maar ook 

ongelukkig en arm. Hij spreekt niet over reden 

of oorzaak van zijn armoede. Geen vijandschap 

of ziekte wordt ter verklaring gegeven van zijn 

schrijnende nood.  

 

Zeven verzen klinkt zijn bede en roep om 

erbarmen naar de heer. In de diepte van de 

armoede is het zoeken naar een reden onnodig. 

De ware armoede is gewoon de armoede zelf 

(zoals ook het ware geloof het geloof is) en niets 

anders. De arme zoekt geen verklaring meer, 

maar het enige dat hij écht weet is God's naam. 

Zijn Heer, de barmhartige en genadige God op 

wie hij vertrouwt: " Verblijd het hart van uw 

dienaar, Heer, ik richt mij tot U vol vertrouwen." 

(vers 4). 

 

Strofe 2 (vers 8 - 13) 

De arme erkent God's grootheid. Hij ziet het 

visioen dat eens de volken komen om de Heer 

te aanbidden en hem te loven om Zijn grootheid 

en de grootheid van Zijn schepping.  

 

Dat is typerend voor de gerijpte bijbelse arme: 

hij kent de universele droom van God. Op de 

bodem van zijn hart ontwaart hij het grote 

streven dat elke mens en alle volken doortrekt; 

een streven door God zelf in het hart gezaaid: 

de samenvattende oproep tot één hulde, gericht 

tot de éne Heer. 

Armen hebben kennelijk een scherpe blik; zij 

hebben wereldvisie, meer dan de rijkste en 

machtigste volken. Maar het besef van Gods 

unieke grootheid maakt hem alleen maar 

nederiger. En dus blijft hij vragen om door die 

ene God geleid te worden op zijn levensweg. 

 

Strofe 3 (vers 14 - 17) 

Deze strofe begint met een bedreiging voor de 

arme. Hij kan zich zelf niet verdedigen tegen 

overmoedigen, vechters en hen die God niet 

voor ogen hebben. Maar hij blijft roepen naar 

God, waarbij door hem vijf eigenschappen van 

God worden opgesomd: barmhartig en goed, 

geduldig, mild en betrouwbaar. Het slotakkoord 

klinkt sterk. De laatst woorden drukken de 

stelligheid van de gelovige bidder uit: "Dat zij die 

mij haten beschaamd mogen zien, dat Gij, Heer, 

mij steunt en bemoedigt." (vers 17). 

 

Zo leren we in de school van deze arme in 

oprechtheid bidden en komen zo tot de Ene, zijn 

uniciteit en alomtegenwoordigheid. Tegelijk 

ontdekken we hoe arm zijn rijk is: leeg van 

jezelf, en tegelijkertijd vol van God. Zo leer je de 

droom van God te koesteren, het feest waar alle 

volken samenkomen om zijn Naam te loven. 

De Paastijd, waarin we verkeren, brengt die 

droom dichterbij. 

 
 
 

Koning David tussen Wijsheid en Armoede 
(miniatuur uit Constantinopel, 10de eeuw) 



THEMA 
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Meimaand Mariamaand 
door Egbert van der Werff 

 
De maand mei geldt in de volksmond ook wel als Mariamaand. We denken daarbij aan bijzondere 

verering voor Maria, met Marialof en bloemversiering bij het Mariabeeld. Het is ingeburgerde 

volksdevotie, waaruit in katholieke streken ook wel volksgebruiken voortkwamen, als 'meibomen' en 

'meikoningin', die echter grotendeels weer in onbruik zijn geraakt. Ook gold lang het gebruik om juist in 

mei op bedevaart te gaan naar een van de talloze Mariabedevaartsoorden. 

 

Reeds vanaf de vroege Kerk wordt Maria vereerd. Haar unieke nabijheid tot Jezus, haar mededogen en 

haar gehoorzaamheid hebben haar een centrale plaats gegeven in de verering die de Kerk heeft voor de 

heiligen. Haar rol als eerste en belangrijkste voorspreekster ontwikkelt zich al vanaf de middeleeuwen. 

Met name vanaf de 12de eeuw zien we een toename van kerken die aan Maria worden toegewijd, zoals 

de Notre Dame in Parijs (gewijd 1182) en de Onze Lieve Vrouwe ter A in Groningen, oftewel de Akerk 

(ca. 1220).  

 

De verering van Maria krijgt verder vorm in het Rozenkransgebed met Weesgegroetjes en Onzevaders, 

dat in de 15de eeuw zijn vaste vorm kreeg en in 1520 door de paus als gebed werd erkend. Door de 

eeuwen heen werd het Rozenkransgebed bij herhaling door de kerk aanbevolen. Zo ook door paus 

Johannes Paulus II in 2002 in de apostolische brief 'Rosarium Virginis Mariae'. In de 16de eeuw komt 

tevens de Marialitanie van Loreto tot stand. 

 

De koppeling tussen de maand mei en de verering voor Maria kwam tot stand in Italië in het einde van 

de 16de eeuw. In 1579 startte H. Carolus Borromeus, bisschop van Milaan, in zijn stad gebedsstonden bij 

een Mariabeeld in de kathedraal om de aandacht af te leiden van de uitwassen van de meifeesten van 

zijn tijd. In dezelfde periode organiseerde H. Filippus Neri in Rome voor de jeugd dagelijks in de maand 

mei een gebedsuur met Mariagebeden. Vooral de Jezuïeten 

hebben in de 18de eeuw de Mariadevotie bevorderd door bij 

de door hen georganiseerde volksmissies in de maand mei 

elke dag Maria-meditaties te houden, die vervolgens ook 

gepubliceerd werden en daarmee een grotere verspreiding 

kregen. Ook de grote Mariaverschijningen in de 19de en 20ste 

eeuw droegen bij aan toename van de Mariaverering, zoals in 

Parijs, Rue de Bac (1830), Lourdes (1858) en Fatima (1917). 

 

De meimaand is ook een bloemenmaand. De natuur komt in 

het voorjaar weer tot leven en toont al in mei een bonte 

schakering aan bloemen. Maria wordt geassocieerd met 

bloemen en omgekeerd worden talloze bloemen aan Maria 

gekoppeld. De lelie staat voor haar zuiverheid. Rozen gelden 

algemeen als symbool voor Maria als koningin van de hemel. 

Daarbij staan rode rozen voor haar verdriet, witte voor vreugde en gele voor eer. De rozen verwijzen 

ook naar de Mystieke Roos uit de litanie: het verbeeldt onschuld, reinheid en kuisheid. Om nog enkele 

Maria-associaties te noemen: de lis staat voor verdriet, het viooltje voor nederigheid en de zonnebloem 

voor zucht naar God. 
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Weekend van de begraafplaats  
24 - 26 mei 2019   
 
Ook dit jaar doet het R.K. Kerkhof Groningen 
(Hereweg 89, ingang in de Papiermolenlaan) 
mee aan het landelijk Weekend van de 
Begraafplaats. In dit weekend organiseren zo’n 
honderd begraafplaatsen verspreid over het 
hele land diverse activiteiten.   
Dit jaar is het thema 'Een plek vol verhalen'. 
Doel van het weekend is om begraafplaatsen 
onder de aandacht te brengen als uniek 
onderdeel van ons erfgoed. 
 
Vrijdag 24 mei om 19.00 uur: rondleiding met 
aansluitend een korte lezing over het RK Kerkhof 
door Paul Burm. 
Zaterdag 25 mei om 10.30 uur: rondleiding met 
aansluitend een korte lezing over de kunstenaar 
F.H. Bachg door Ton Spelbrink.  
Zondag 26 mei om 13.30 uur: rondleiding met 
aansluitend een korte lezing over de 
architectuur van A. Th. van Elmpt door Ton 
Spelbrink.  
In de aula is een kleine expositie ingericht met 
informatie over de historie van het kerkhof. 
 
Het kerkhof is toegankelijk van 9.00 - 18.00 uur. 
De crypte en de kapel zijn dit hele weekend 
open voor bezichtiging van 9.30 - 16.30 uur. 
 

Activiteiten voor jongeren en 
vormelingen van het Jongerenplatform 
 
Bonifatiusweekend 14 t/m 16 juni. Het 
Jongerenplatform van het bisdom organiseert 
weer een leuk Bonifatiusweekend vanuit het 
bisdom. Naast onze eigen activiteiten zijn we bij 
een jongeren sing-in, de pelgrimsmaaltijd en de 
processie na de eucharistieviering. Een 
bijzonder bedevaartweekend. 
Taizéreis 11-18 augustus. Georganiseerd door 
de Claraparochie (Drachten en omgeving). 
Samen reizen we een week naar Taizé. Jongeren 
van elders kunnen mee. Meer info: 
ben.krom@kpnmail.nl. 
 
Komende activiteiten van het Jongerenplatform: 
- Startactiviteit 29 september. Reserveer alvast 
de datum! 

- Martinusdag 9 november.  Voor alle 
vormelingen. 
- Jongerenweekend november (datum volgt 
nog). Voor jongeren van 15-30 jaar. 
- Vormselweekend 31 januari t/m 2 februari 
2020 in Appelscha.  
 
Meer informatie over alle activiteiten volgt. 
Raadpleeg de jongerenpagina: 
www.bisdomgl.nl/jongeren Ook voor andere 
activiteiten in het bisdom en in het land! 
 

Roepingenzondag 12 mei  
 
De oproep van Roepingenzondag is een oproep 
aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er 
mensen blijven die zich geroepen voelen om als 
priester, pastoraal werker, diaken en religieuze 
zich in te zetten voor kerk en geloof. De oproep 
geldt ook voor leken, zoals  voor bruidsparen die 
hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. 
Op 25-27 oktober a.s. is er voor jongeren (18-35 
jaar) een roepingenweekend in het klooster 
Thuine (Duitsland) in aanwezigheid van bisschop 
mgr. R. van den Hout.  
 
Wat kunt u doen? 
* Wees zelf actief: ieder van ons is door God 
geroepen dienstbaar te zijn voor Kerk en 
samenleving. 
* Stimuleer anderen: bouw mee aan 
geloofsgemeenschappen waarin mensen zich 
uitgenodigd voelen. Spreek over de 
mogelijkheid priester, diaken, pastoraal werker 
of kloosterling te worden.  
* Bid dat mensen een kerkelijk ambt blijven 
kiezen. 
* Ondersteun opleidingen in het bisdom 
financieel: uw bijdrage is belangrijk. Een gift 
kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 
INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds 
Priesteropleiding Bisdom Groningen-
Leeuwarden. 
 
Meer info over diocesane opleidingen: zie 
www.bisdomgl.nl/roepingen Contactpersoon 
Roepingenweekend bisdom Groningen-
Leeuwarden: pastoor Tjitze Tjepkema 
(Coevorden). E-mail: tjepk090@planet.nl.  
Mobiel: 06 - 11273673. 

mailto:ben.krom@kpnmail.nl
http://www.bisdomgl.nl/jongeren
http://www.bisdomgl.nl/roepingen
mailto:tjepk090@planet.nl


SENIORENPAGINA 

14 

Lentetocht 13 mei 2019 

 

Dit jaar is het geen verrassing waar we heen 

gaan, want al in het vorige nummer van 

Rondom Sint Martinus maakten we onze 

bestemming bekend. Het is de bedevaartsplaats 

Heede. Dat ligt even over de grens bij 

Winschoten. In Heede is de H. Maria vele malen 

verschenen aan kinderen, op plaatsen dicht bij 

de dorpskerk. 

In deze kerk gaan wij om 11.00 uur met onze 

pastoor R. Wagenaar de Eucharistie vieren. Na 

de H. Mis genieten we een warme maaltijd in 

het er naast gelegen restaurant. Voor en na de 

maaltijd is er ruim de gelegenheid om in het 

park bij de kerk de verschijningsplaatsen te 

bezoeken. Het park is ook met een rollator goed 

toegankelijk.  

 

 

’s Middags gaan we naar de oude vestingplaats 

Bourtange, waar we een kopje koffie zullen 

drinken en u de gelegenheid krijgt rond te 

kijken.  

 

Rond 17.30 uur verwachten we in Groningen 

terug te zijn. 

 

U kunt zich voor deze tocht aanmelden door 

middel van de opgavestrook. Uw aanmelding en 

betaling moet binnen zijn op 10 mei 2019.   

De eigen bijdrage voor deze reis bedraagt 

 € 25,00. 

U kunt niet in de bus betalen. U kunt contant 

betalen op de pastorie of overmaken op 

bankrekeningnr. NL87 ABNA 0459 0338 40 t.n.v. 

J.C. Hettinga met vermelding Heede.  

Wij moeten het juiste aantal personen vooraf 

aan het restaurant doorgeven.  

 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Plutolaan 

bij nr. 329. 

Om 9.30 uur: bij de Jozefkerk. 

Alle plaatsen zijn met een rollator goed 

toegankelijk, maar u moet wel een stukje 

kunnen lopen en zelfstandig de touringcar in 

kunnen stappen. 

Graag tot ziens. 

 

Gerda Hettinga-Pijkstra. 

 
 

Opgavestrook Lentetocht 13 mei 2019 

---------------------------------------------------- 

(afgeven op het secretariaat) 

 

Naam: 

 

Adres. 

 

 

Telefoon nr. 

 

 

Eventuele dieetwensen;  

(de maaltijd zal bestaan uit soep, hoofdgerecht 

met vlees en toetje). 

 

 

Opstapplaats: 

 

O   Plutolaan bij nr. 329. 

 

O   Bij de St.-Jozefkerk. 

 

Graag duidelijk vermelden waar u instapt. 

Uit de Boekenstand 

 

Te koop: Pater Frans; vijf jaar later. (€ 2,-) 

Pater Frans van der Lugt s.j. werkte vanaf 

1980 in Syrië. Op 7 april 2014 werd hij in 

Homs vermoord. Hij was bruggenbouwer 

tussen mensen en werd martelaar. Vijf jaar 

na zijn dood hebben de jezuïeten een klein 

boekje met levensbeschrijving, herinneringen 

aan en gedachten van pater Frans 

uitgegeven. 
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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/

