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St.-Jozefkathedraal
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St.-Franciscuskerk
Zaagmuldersweg 67
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Rooster Rondom
(volgend nummer)

nummer

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
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periode
29 september 2019
t/m
2 november 2019

kopij voor
7 september



U kunt de kopij ook mailen
redactierondom@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

Administratie & verspreiding
Centrum
Noord

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

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

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

Secretariaat
Radesingel 4

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

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie

Redactie Rondom
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert
van der Werff en Jabik Zeinstra.
Vormgeving Meta van Zoelen.

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

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.

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50
t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor uw bijdrage Kerkbalans.
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HOOFDARTIKEL

Van zon naar kleuren
De zomer is formeel nog niet voorbij, wel de
vakantie. We pakken de draad weer op van
school, werk en ook kerk. Ook al is de laatste
steeds door gegaan, we zien op naar het einde
van het kerkelijk jaar. De Kerk ziet dat in het
licht van het einde der tijden. Dat is gemarkeerd
in de twee eerste dagen van november.
Allerheiligen en Allerzielen en eigenlijk in de
hele novembermaand.
Daarover willen we ons bezinnen onder andere
in een van de lezingen in de nieuwe serie, te
vinden in de brochure Bezieling en Bezinning
van de Raad van Kerken in onze stad. De
gegevens vindt u ook in dit nummer van het
parochieblad en - uitgebreider - op de website
van de Sint Martinusparochie.

De dag erna, zondag 15 september, herdenken
wij de Moeder van de Smarten die onder het
kruis stond van haar Zoon.
Wij overwegen hoezeer Maria betrokken was bij
het heilswerk van haar Zoon Jezus. Dit is de dag
waarop het ‘Stabat Mater’ wordt gezongen.
Maar 15 september valt dit jaar op een zondag
en die heeft voorrang.
Op een ander vlak is er de jaarlijkse
ontmoetingsdag op 23 september voor senioren
vanaf 50 jaar. Het is een feestelijk aangeklede
dag met de bisschop die ook voorgaat in de H.
Eucharistie en die na de koffie, waarmee we
openen, een inleiding zal houden. Er is na de H.
Mis een heerlijke lunch. In de middag zal ik
vertellen, vooral met beelden, van mijn reis naar
Myanmar in januari. Alles omlijst met drankjes
en versnaperingen. Om 16 uur sluiten we af.

Is het waar dat we vastgepind zijn op het hier en
nu of realiseren we ons dat dat maar een fase is
van ons leven, een opgang naar…..
Maar ik loop vooruit op wat komen gaat.

Langzaamaan bewegen we ons naar de herfst
die zo mooi kan zijn in felle kleuren en gaan we
op naar de gezelligste tijd van het jaar. Dat u er
zich wel in mag bevinden.

De maand september die we nu ingaan, is een
rustige maand, kerkelijk gezien. Het is de
negende maand, maar in het woord september
klinkt zeven (septem). Het Romeinse jaar begon
in maart en was september dus de zevende
maand. Maar dit terzijde.
Drie dagen springen er uit, kerkelijk gezien. Op 8
september vieren we de geboorte van Maria.
Immers met haar geboorte breekt de dageraad
van onze verlossing aan. Een oud feest, al in de
5de eeuw bekend, als inwijdingsdatum van een
kerk op de plaats waar Maria geboren zou zijn.

Pastoor R. Wagenaar

14 September, dit jaar een zaterdag, vieren we
het feest van Kruisverheffing. Deze verheffing is
ook het begin van de verheerlijking. Opzien naar
het kruis, als teken van onze verlossing, vond
plaats in Jeruzalem bij de inwijding van de
Heilige Grafkerk op 13 september 335. Het
tonen van het heilig kruis gebeurt nog steeds op
Goede Vrijdag.
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Geboorte van Maria - Anoniem

VIERINGEN

Si n t - F ran c i scu sk erk

Si n t - J oz efk ath ed r aal

Zaagmuldersweg 67

Radesingel 2
Maandag tot en met vrijdag
Zaterdag
12.00: Het Rozenhoedje en
09.00: H. Mis (Nederlands)
aansluitend het middaggebed
17.00: H. Mis (Engels)
12.30: H. Mis
19.00: H. Mis (donderdag)
Uitstelling van het Allerheiligste Biechtgelegenheid
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 16.00 – 17.00 uur
Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinderwoorddienst en voor de kleinsten een crèche

Zondag - 25 augustus 2019, 21e zondag door het jaar
Lezingen
Jesaja 66: 18 - 21 | Hebreeën 12: 5 - 7, 11 - 13
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

|

Lucas 13: 22 - 30

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis

Zondag - 1 september, 22e zondag door het jaar
Lezingen

Sirach 3: 17 - 18, 20, 28 - 29 | Hebreeën 12: 18 -19, 22 - 24a | Lucas 14: 1, 7 - 14
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
11:30 H. Mis (Antilliaans)

St.-Jozefkerk
09:00 Latijnse H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (Pools)

Zondag - 8 september 2019, 23e zondag door het jaar
Lezingen
Wijsheid 9: 13 - 18b | Filemon 9b - 10, 12 - 17
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

|

Lucas 14: 25 - 33

St.-Jozefkerk
11:00 Gezinsmis
17.00 Latijnse H. Mis

Zaterdag - 14 september 2019, Kruisverheffing
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
09:00 H. Mis

Zondag - 15 september 2019, 24e zondag door het jaar
Lezingen

Exodus 32: 7 - 11, 13 - 14
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

|

1 Timóteüs 1: 12 - 17

|

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis
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Lucas 15: 1 - 32

VIERINGEN
Zondag - 22 september 2019, 25e zondag door het jaar
Lezingen

Amos 8: 4 - 7

|

1 Timóteüs 2: 1 - 8

St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

|

Lucas 16: 1 - 13

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis

Misintenties

Collecte doeleinden

St.-Franciscuskerk
25 augustus:
Johan Proost
Gré Staal
01 september:
Gré Staal
15 september:
Gré Staal

25 augustus:
01 september:
08 september:
15 september:

St.-Jozefkerk
25 augustus:

01 september:
08 september:

15 september:
22 september:

22 september:

Jan van Schaik
Voor een broer en zijn
gezin
Johan Jozephus Kleine
Overleden zoon Hans
Jan van Schaik
Voor mijnheer Raben en
overleden dochter
Ton Duijvesteijn
Jan van Schaik

1. Parochie
2. MIVA
1. Parochie
2 Priesteropleiding Bisdom
1. Parochie
2. Bedevaart Kevelaer
1. Parochie
2. Werkgroep ouderen
1. Parochie
2. Onderhoud gebouwen

Mystieke theologie
Dit najaar presenteert stichting Marianum –
School voor de ziel een eerste cursus van zeven
hoorcolleges over mystieke theologie.
Deze zullen zijn toegespitst op de relatie tussen de
menselijke ziel en God, en de wegen die de
traditie aanreikt om jezelf beter te leren begrijpen
en de zoektocht naar God op een zinnige manier
te kunnen vormgeven.

R.K. Kerkhof
De colleges worden op zondagmiddag gegeven
door pater drs. Hugo Beuker, kluizenaar te
Warfhuizen, die zich in dit onderwerp heeft
gespecialiseerd aan de KU Leuven.
Pater Hugo staat erom bekend dat hij lastige stof
helder en met de nodige humor kan brengen.
Het betreft een theologische cursus op
academisch niveau.

(1ste maandag

Maandag 2 september
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 onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Graag tot ziens.

Eucharistieviering Kapel B.N.C.

Data: - 13 oktober
- 20 oktober
- 27 oktober
- 3 november
- 10 november
- 17 november
- 24 november

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 5 september
a.s. in de kapel.
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel.

Plaats: Pastorie Radesingel 4, Groningen van
14.00 - 15.30 uur.
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AGENDA
September 2019

Familieberichten

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

Door het H. Doopsel werden in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
Loah Brink
Celine Jasper
Filippo Bassano
Meike Pelsma

05 H. Mis in de kapel van het Bisschop
Niermancentrum om 9.30 uur.
14 Open Monumentendag in de St.Fransicuskerk, de St.-Jozefkerk en het R.K.
Kerkhof.
17 K.V.G.: Opening Seizoen.

Opgenomen in onze parochiegemeenschap
door het H. Doopsel en het H. Vormsel:
Robin Thomas Westermann

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

Een vreemde gang van zaken
over uitvaarten / uitvaartondernemingen
In het vorige parochieblad uitte ik mijn zorgen
over het geringe, ja minimale aantal kerkelijke
uitvaarten (tot nu toe twee dit jaar!). Hetzelfde
hoor ik van collega’s.
Wat ik vermoedde als een belangrijke oorzaak is
mij dezer dagen bevestigd.
Alle jaren was het zo dat de
begrafenisondernemer de pastorie belde bij een
overlijden. Dan werd een dag en uur van de
Requiemmis vastgesteld waarna de begrafenis
op het kerkhof of de crematie.
De laatste jaren wordt er niet meer opgebeld en
ik hoorde van de familie van een onlangs
overleden parochiaan dat de
begrafenisondernemer was geweest. In een zaal
van die onderneming, naast het crematorium,
zou het afscheid zijn en daar kon ook iets
religieus plaatsvinden.

Er was helemaal niet gevraagd of de familie een
H. Mis in de kerk wilde hebben. Daar was
gewoon aan voorbij gegaan. Dit werd
uitdrukkelijk bevestigd door de familie.
Dat ik dit een schandelijke zaak vind moge
duidelijk zijn.
Vooral wil ik u er op wijzen dat u oplettend
moet zijn en niet het gemak kiezen om een
heilige traditie verloren te laten gaan van een
gelovig afscheid, bidden voor de overledenen in
een H. Eucharistie of gebedsdienst in een kerk.
Het is dus zaak goed op te letten welke
begrafenisondernemer men kiest, met name of
deze oog heeft voor Rooms Katholieke
begrafenissen. Ik verwijs hierbij naar
Uitvaartzorg Boerhaavelaan, die ook in ons
parochieblad adverteert.
Pastoor R. Wagenaar

Bedankt!
Twee jongvolwassenen met een handicap uit
onze parochie hielden in juli een deurcollecte
voor de inrichting van de woonzorgboerderij
waar zij komen te wonen. Hun actie leverde
ruim € 400,- op. Alle gulle gevers hartelijk dank!
Mocht u alsnog willen bijdragen, dat kan op
rekeningnummer NL90 RABO 0118 716 638
t.n.v. Stichting Vrienden van Sprank o.v.v.
Project Kerkboerderij.
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….
Opgave voor de bedevaart naar Kevelaer kan
alleen d.m.v. de opgavestrook.
Deze kunt u afgeven op het secretariaat in de
pastorie of sturen naar Secretariaat Sint
Martinusparochie, Radesingel 4,
9711 EJ Groningen

Bedevaart Kevelaer
23 oktober 2019
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar onze parochie
in de Rozenkransmaand op bedevaart gaan naar
Kevelaer, en wel op woensdag 23 oktober.
Mgr. C. van den Hout gaat met ons mee.
We hebben gekozen voor een datum in de
herfstvakantie zodat kinderen en jongeren
ook de bedevaart kunnen meemaken.
Kevelaer is één van de grootste bedevaartplaatsen van Duitsland.

Aanmelding gaat op volgorde van betaling. Het
bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL89 INGB 0669 9127 19, t.n.v. Sint
Martinusparochie, onder vermelding van:
Mariabedevaart Kevelaer, of er kan contant
worden betaald op de pastorie.

Het programma de bedevaart:
7.00 uur: vertrek per luxe touringcar vanaf het
voormalig Bisschop Nierman Centrum, Plutolaan
7.15 uur: vertrek St.-Jozefkathedraal
11.00 uur: de bus arriveert in Kevelaer
11.30 uur: H. Mis
12.30 uur: warme lunch in het Priesterhaus (bij
de prijs inbegrepen)
14.00 uur: Kruisweg. Daarna tijd om zelf
Kevelaer te ontdekken. U kunt bijvoorbeeld
deelnemen aan andere plechtigheden die door
de bedevaartleiding worden georganiseerd,
zoals het pelgrimslof
16.30 uur: zegening van devotionalia en
Salve Regina bij de Genadekapel
17.00 uur: vertrek naar Groningen
20.30 uur: aankomst in Groningen

We zouden uw opgave en betaling graag vóór 1
oktober in ons bezit hebben.

Opgavestrook Mariabedevaart
Kevelaer 2019
Naam:……………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………

Plaats: …………………………………………………………….

Geb.datum:……………………………………………………..

De kosten voor deelname aan de bedevaart
voor de gehele dag, incl. busreis, koffie en
warme lunch bedragen € 35,00 p.p.
Kinderen en jongeren tot 16 jaar € 10,00 p.p.

Telefoon:…………………………………………………………
Vegetarisch eten: ja / nee*

Opstapplaats: BNC / St.Jozefkath*
*(Svp doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening

Datum: …………………………………………………………..
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COLUMN VAN DE BISSCHOP

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen
Mgr.dr. C.F.M. van den Hout
Hieronder vindt u de samengevoegde tekst van de columns van 5 juni en 9 juli
Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de
Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen
bewandelen, dan kom ik op de titel van deze
column. Samen met de stafleden en de
bisdommedewerkers heb ik over de toekomst
nagedacht. En over de plannen die we moeten
maken. Er komt niet één totaalplan, maar we
zullen met verschillende onderwerpen bezig
zijn. Telkens met een eigen tijdspad en eigen
dynamiek. Er is gekozen voor zes thematieken,
waarover een andere keer meer. Het motto in
bovenstaande titel verbindt de verschillende
beleidsterreinen.
Centraal staat ons persoonlijk en ons
gezamenlijk geloof. Het is een gave van God, het
is aan ons gegeven om het vruchtbaar te laten
zijn. Vanuit de Bijbel en de traditie komt het tot
ons. We hebben de verantwoordelijkheid om dit
geloof te bewaren, en de bronnen ervan te
openen voor de mensen van nu. Bewaren
betekent niet ‘conserveren’. Het bewaren van
het geloofsgoed veronderstelt een ontwikkeling
er van die in overeenstemming is met de
overlevering. We beginnen niet vanaf ‘nul’. Er is
een continuïteit die vanaf het begin reikt tot aan
onze dagen.
Het geloof beleven we zelf door onze
geloofspraktijk, kerkgang en door het
beoefenen van de naastenliefde. Hier haken we
aan bij liturgie en diaconie. Liturgie is een van de
meest herkenbare elementen en dus ook
belangrijk voor de buitenwereld. Diaconie
verdient weer aandacht in onze parochies en is
van groot belang voor onze relatie met de
mensen om ons heen.
Met het woord ‘doorgeven’ heeft het motto een
catechetische inslag. Daar heb ik bewust voor
gekozen. Bekend zijn met de eigen godsdienst is
belangrijk om zelfbewust in de wereld te staan
en het gesprek met andere christenen aan te

gaan. Catechese is het overdragen van kennis,
maar dat niet alleen. Het gaat ook om de
ervaring. Het geloof doorgeven gebeurt ook via
ervaring en voorleven.
De drie thema’s van geloven zoals in de titel
verwoord, haken in elkaar. Ze zijn niet los
verkrijgbaar en niet per se in een volgorde te
zetten. Er zit wel een beweging in: van binnen
naar buiten.
God present stellen betekent als Kerk en
gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn
voor de ander gaat niet zonder innerlijke
bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij
jezelf, kan je ook zeggen. Het motto voor beleid
dat gaan we als staf van het bisdom uitstippelen
in samenspraak met diverse diocesane
adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale
Raad is een van deze geledingen. Hierin hebben
naast leken-gelovigen uit de parochies en uit het
middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld)
ook de leden en auditores van de priesterraad
zitting. Verder zijn de religieuzen
vertegenwoordigd en geestelijk verzorgers van
zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen.
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COLUMN VAN DE BISSCHOP (VERVOLG)
Het geloof dat we hebben ontvangen, mogen
we zelf beleven en doorgeven. Dat is een intern
thema. Het gaat om de vraag: wat zegt de Kerk
van zichzelf? Die vraag is niet onbelangrijk. Ook
het Tweede Vaticaans Concilie begon met deze
vraag in het document Lumen Gentium (Licht
voor de volken). Daarnaast heeft de Kerk een
plaats en een taak in deze wereld. De Kerk is
ook naar buiten gericht.

van de mensen. Wat ik specifiek vind voor de
bijdrage die de Kerk kan leveren is de vraag naar
God en wat voortvloeit uit het geloof in Hem.
Immers, als de kerken niet over God spreken,
wie doet het dan nog wel! Vanuit het geloof in
God die de aarde geschapen heeft en die in
Christus de mensheid heeft verlost, komt een
visie voort op de mens en de samenleving. Die
visie is onze bijdrage aan de waarden en
normen waaraan de maatschappij behoefte
heeft. Een visie op de wereld gevoed en
gedragen door geloof.
Ook hier geldt: het werkt van binnen naar
buiten. Eerst nadenken wat onze boodschap is
en welke onze waarden zijn. Vervolgens richten
we ons naar buiten. Zo is het aan ons om God
blijvend ter sprake te brengen.

Hierover spreekt een ander document van het
Tweede Vaticaans Concilie: Gaudium et Spes
(Vreugde en Hoop). De Kerk staat niet alleen bij
haar taak in de wereld. Andere kerken,
godsdiensten, maatschappelijke organisaties en
de politiek kunnen voor ons partners zijn in het
verbeteren van de wereld en de leefbaarheid
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LEZINGEN

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2019 – 2020
De avonden vinden plaats in de pastorie
(Radesingel 4) en beginnen om 20:00. In de
volgende nummers van Rondom zult u steeds
een uitgebreidere omschrijving aantreffen.
Nadere informatie over lezingen en sprekers
vindt u op de website van de parochie:
www.stmartinusparochie.nl.

4 februari 2020 – Schoonheid als weg naar God
door dr. A. Bodar, priester.
Volgens de even oude als nog altijd geldende
leer en overtuiging van de Moederkerk is God
één, waar, goed en schoon. De weg naar God als
schoonheid is dan ook het thema van de lezing.
Die ervaring van schoonheid geschiedt ook in de
liturgie, in het christelijke ritueel dat in stylering
gestalte geeft aan de viering van God als de
opperste schoonheid.

15 oktober 2019 – De heilige Edith Stein
door door mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van
Roermond.
De heilige Edith Stein (Breslau 1904 – Auschwitz
1942), zei als Joods meisje van 16 het geloof van
haar voorvaderen vaarwel en werd bewust
atheïste. Het lezen van de autobiografie van
Theresia van Avila (1515-1581), een grote
mystica, zorgde echter voor een definitieve
ommekeer: ze trad in bij de Karmelietessen in
Keulen. Paus Johannes Paulus II heeft haar in
1989 heiligverklaard.

11 maart 2020 – Hoe denken over God in het
licht van het lijden?
door mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van
Groningen-Leeuwarden.
Het lijden maakt deel uit van het menselijk
bestaan. Waarom is er lijden en waarom moet ik
lijden? Hoe kan God het lijden toestaan of
willen? Waarom is er het kwaad? Het boek Job
helpt ons gedachten te formuleren over de
betekenis van het lijden.

12 november 2019 – Leven na de dood?
door pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar.
Het einde van het kerkelijk jaar ziet de Kerk in
het licht van het einde der tijden. Wat moeten
wij denken over een persoonlijk oordeel bij ons
overlijden en het Laatste Oordeel? Wat te
denken over hemel, hel en vagevuur?

21 april 2020 – De sociale kwestie in de
christelijke politiek
door mr. Pia Lokin – Sassen.
Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond
er door de opkomende industrialisering ook in
Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos
was en in grote armoede leefde. Het zijn vooral
christelijke kabinetten geweest die de basis
hebben gelegd voor de sociale wetgeving op de
drempel van de twintigste eeuw.

10 december 2019 – Steden van lezers. Boeken,
lezers en devotie in de late Middeleeuwen.
door prof. dr. Sabrina Corbellini.
De lezing zal ingaan op een veel besproken
onderwerp uit de late Middeleeuwen: de
mogelijkheid voor "gewone mensen" toegang te
krijgen tot religieuze teksten, in primis de Bijbel,
maar ook devotionele en mystieke werken.

12 mei 2020 – Maria in het christelijke Oosten
door L.C.M. van Leijsen, theoloog, medewerker
Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging
voor Oecumene.
De figuur van Maria neemt een belangrijke
plaats in in de verschillende tradities van het
oosters christendom. Welke rol heeft zij? Om
een antwoord op deze vraag te vinden kijken we
naar een icoon van de ‘Moeder Gods’, zoals ze
in de meeste tradities wordt genoemd.

14 Januari 2020 – Onderzoek naar mensen met
de perceptie van een “Voltooid leven”
door dr. A. Sachs.
De discussie over het “voltooid leven” gevoel
die nu actueel is betreft mensen die hun leven
voltooid achten en om die reden hun leven
willen beëindigen. Het doel van de avond is de
thematiek aangaande “voltooid leven” te
verduidelijken om zich een goed beeld ervan te
kunnen voorstellen.
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houten banken. De glas-in-loodramen stellen
het levensverhaal van Franciscus voor. Alle
reden om de kerk, die sinds 1996 op de
gemeentelijke monumentenlijst staat, op 14
september te bekijken.

Open Monumentendag
Op zaterdag 14 september wordt de jaarlijkse
Open Monumentendag gehouden. Het thema
van 2019 is Plekken van plezier. Daarin passen
onze twee kerkgebouwen, ieder met hun eigen
bouwstijl, heel goed: u kunt er iedere (zon)dag
van genieten. De St. Franciscuskerk dateert van
1934 (architect H.C. van de Leur); de St.
Jozefkathedraal van 1887 (architect P.J.H.
Cuypers). Beide kerken zijn zaterdag 14
september opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur

St.-Jozefkathedraal
De fraaie neogotische kerk uit 1887 wordt
gerekend tot een van de topstukken van
architect Pierre Cuypers. De kathedraal bezit
een rijk interieur met altaren uit de ateliers van
Mengelberg en Cuypers-Stolzenberg,
polychroom beschilderde houten beelden van
onder meer Mengelberg en met
gebrandschilderde ramen (ateliers Geuer,
Mengelberg en Kocken), diverse
wandschilderingen en een groot orgel van
Maarschalkerweerd. De kerkinventaris is goed
behouden gebleven en zorgvuldig
gerestaureerd. Dit heeft er zeker toe
bijgedragen dat de St. Jozef in 1974 op de lijst
van Rijksmonumenten is geplaatst.
De St.-Jozefkathedraal is op Open
Monumentendag te bezichtigen van 10.00 tot
17.00 uur. In de loop van de dag worden het
koororgel en het Maarschalkerweerd-orgel
bespeeld.

St.-Franciscuskerk
De architect heeft zich laten inspireren door een
architectuurstroming rondom Dom Bellot, een
monnik geschoold op de École des Beaux Arts te
Parijs, die met baksteen in verschillende
patronen prachtige bouwwerken wist te maken.
Onze St.-Franciscuskerk is er een voorbeeld van.
Ook de binnenkant van de kerk oogt verrassend:
licht, ruim, en met een vorm – meer vierkant
dan langwerpig – die overal goed zicht geeft op
het priesterkoor. Typerend voor de stijl van de
architect zijn de geglazuurde bakstenen, de
beelden in wit half plastiek en de lichtkleurige
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pastor Arjen Jellema.
Cursusdata: 25 september, 15 oktober, 20
november, 15 januari 2020, 19 februari, 18
maart en 22 april, telkens van 20.00 tot 22.00
uur.
Plaats: parochiehuis Wolvega
Deelnamekosten: € 25,Opgave vóór 13 september 2019, bij
l.winter@bisdomgl.nl.
Meer informatie of een uitgebreide folder: zie
www.bisdomgl.nl.

Startactiviteit Jongerenplatform
Op 15 september organiseert het Jongeren
Platform (JP) van het bisdom weer een leuke
startactiviteit voor het nieuwe seizoen. We gaan
nazomeren in Assen! Aanvang om 10.00 uur
met een Eucharistieviering in de Maria ten
Hemelopneming-kerk, Dr. Nassaulaan 3C in
Assen. Daarna trekken we naar het strand ...
voor sport-spel-ontmoeting en veel gezelligheid.
Opgave: jongeren@bisdomgl.nl

10 oktober in Coevorden:
Ontmoetingsdag voor mensen die hun
partner hebben verloren

Bonifatius Academie
Het bisdom Groningen-Leeuwarden gaat in het
najaar 2019 en voorjaar 2020 van start met het
tweede cursusjaar van de Bonifatius Academie
waarin bestaande cursussen (Pastorale school
en Liturgie) en nieuwe kadercursussen worden
aangeboden. Deze cursussen zijn primair
bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in hun
parochie, maar andere geÏnteresseerden zijn
eveneens van harte welkom.
Men kan een cursus volgen in één van de
volgende vakken: Basisvorming, Catechese,
Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.
Lesplaatsen zijn Groningen, Hoogeveen, Sneek
en Wolvega. Cursusdocenten zijn bisschop Ron
van den Hout, bisdom-medewerkers en
gastdocenten.
Voor het cursusaanbod en informatie over de
Bonifatius Academie verwijzen we u naar
www.bonifatiusacademie.nl.

De diocesane Werkgroep Partnerverlies
organiseert elk half jaar in telkens een andere
regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die
hun partner door de dood hebben verloren. De
eerstvolgende ontmoetingsdag vindt plaats op
donderdag 10 oktober in het parochiecentrum
aan de Wilhelminasingel 2A in Coevorden, van
10.00 tot ongeveer 15.30 uur.
Op deze dag staat elkaar ontmoeten voorop,
gesprekken met mensen die kort of al langer
geleden hetzelfde hebben meegemaakt kunnen
heel waardevol zijn. Pastor Bernard Buit houdt
een inleiding over verliesverwerking en de
plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt
besloten met een korte viering. Koffie/thee en
een lunch wordt verzorgd. De kosten zijn € 12,-.
Desgewenst kunt u gezelschap uit uw omgeving
meenemen.
Opgeven kan tot 2 oktober bij het bisdom
Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter (tel.: 050
– 4065888) email: l.winter@bisdomgl.nl. Meer
informatie: www.bisdomgl.nl.

Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op
de liturgie’
In het najaar van 2019 start de Diocesane
Werkgroep voor Liturgie met een vervolg op de
basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie’ (seizoen
2018-2019). De werkgroep zal nu de focus
richten op enkele liturgische onderwerpen,
waarbij de viering van de Eucharistie het venster
op de liturgie zal zijn. Als cursusboek zal de
werkgroep een reader samenstellen met
interessante artikelen.
Cursusdocenten zijn: pastoor Victor Maagd, Ann
Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en

Suïcidepreventie
In de herfst van dit jaar biedt de Projectgroep
Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een
cursus Suïcidepreventie aan, over het
voorkomen van zelfdoding, waarin o.a. aan de
orde komen: de bespreekbaarheid van het
onderwerp, wat zijn de signalen en hoe die te
herkennen en welke vervolgstappen moeten er
12
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genomen worden. De cursus wordt aangeboden
in Bedum op 29 oktober en 12 november plus
een terugkomavond op 26 november,
Grotestraat 47, parochiezaal van 18.00 - 20.00
uur, te beginnen met een broodmaaltijd.
Parkeergelegenheid achter de kerk (links langs
de kerk rijden). Kosten € 25,00 p.p.

Informatieavond bisdombedevaart naar
Assisi in 2020
Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert
een bedevaartreis naar Assisi van 25 april t/m 3
mei 2020.
De bedevaart wordt gemaakt per luxe
touringcar. Op de heenweg naar Assisi
overnachtingen in Duitsland en Milaan. In Assisi
wordt de grote basiliek bezocht evenals de San
Damiano en de Santa Chiara. Ook de omgeving
van Assisi wordt verkend, met o.a. bezoek aan
La Verna.
We treden in de voetsporen van de Heilige
Franciscus. We verkennen wat Franciscus ons
met zijn voorbeeld te bieden heeft in de 21ste
eeuw. Terugreis via Ravenna en Ulm.
Gedurende de reis wordt iedere dag de
Eucharistie gevierd onder leiding van mgr. Van
den Hout.

Aanmelden vóór 9 oktober bij Vicariaat
Groningen-Drenthe (tel. 050 - 4065888) of per
mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. Bij opgave
graag uw telefoonnummer en mailadres
vermelden. Meer informatie: www.bisdomgl.nl.

Kerkmuziekdag 5 oktober te Emmen
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de
Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL
(Diocesane commissie Sint Gregorius in het
Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale
bijeenkomst georganiseerd worden rondom
Liederen uit de Goede Week. Eénstemmig,
meerstemmig, Latijn en Nederlands.
Verschillende stijlen koormuziek komen deze
dag voorbij. We nodigen u van harte uit om met
uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen,
naar Emmen te komen en met elkaar nieuwe
liederen en koorwerken te leren en met elkaar
te zingen. Ook dirigenten en organisten heten
we uiteraard van harte welkom op onze
workshopdag. U kunt zich tot 27 september
2019 aanmelden bij Lisette Winter van het
Bisdom Groningen-Leeuwarden (050 - 4065888
of via l.winter@bisdomgl.nl). Meer informatie:
www.bisdomgl.nl.

De bedevaartsreis wordt begeleid en
georganiseerd door de VNB. De begeleiding is
door deskundige vrijwilligers die dit belangeloos
doen.
Op dinsdag 29 oktober 2019 is er van 19.30 21.30 uur in de parochiezaal van de Sint
Martinusparochie een informatieavond over
deze bedevaart o.l.v. Margret Pater en Marion
Mennes.
Verdere informatie: www.bisdomgl.nl.

Vooraankondiging Roepingenweekend
25-27 oktober 2019
Je roeping verkennen en beter leren kennen?
Dit weekend wordt georganiseerd door de
werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom.
Samen met de bisschop organiseren we een
weekend voor jongvolwassenen (18-35 jaar) in
het klooster van Thuine (D). Het begint op
vrijdagavond 25 oktober en duurt t/m
zondagmiddag 27 oktober 2019. Meer
informatie volgt.

Bonifatius, patroon van het bisdom
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Gevolgd door:
Een Koffie/thee pauze
Een Quiz
Een gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje.
16.00 uur:
Om vier uur sluiten we af.

Parochiële Ontmoetingsdag van de
Sint-Martinusparochie
maandag 23 september 2019
11.00 uur:

Ontvangst en opening van de dag
door pastoor R. Wagenaar.
Koffie/thee met gebak.
11.30 uur:
Lezing door bisschop
mgr. C.F.M. van den Hout.
12.30 uur:
Eucharistieviering in de St.Jozefkathedraal.
Celebranten:
mgr. C.F.M. van den Hout en
plebaan R. Wagenaar.
Parochiekoor o.l.v. dir./organist
Sj. Ruisch
13.15 uur:
Lunch.
14.00 uur:
Middagprogramma.
Pastoor R. Wagenaar zal aan de hand van
lichtbeelden vertellen over zijn reis naar
Myanmar.

Mocht u een hele dag te vermoeiend vinden,
dan bent u ook gedurende een dagdeel van
harte welkom. Wel graag opgave indien u aan
de lunch (soep en broodjes) deelneemt.
Van harte welkom!!
In verband met de lunch vragen wij u vriendelijk
de opgavestrook ingevuld te sturen aan het
secretariaat van de parochie, Radesingel 4,
9711 EJ Groningen.

Seniorenmiddagen 2019-2020
- 19 november: Herfstmiddag
- 17 december: Kerstmiddag
- 12 januari: Nieuwjaarsvisite
- 17 maart 2020: middag met film
- 7 april 2020: Paasmiddag

OPGAVE STROOK PAROCHIËLE
ONTMOETINGSDAG 2019
Naam:

K.V.G. Nieuws Groningen

Adres:

Dinsdag 17 september 2019
Opening van het nieuwe seizoen.

Telefoon nr:

Het jaarthema voor dit seizoen is ‘Samen
Wonen’.

Aantal deelnemers:

Op de openingsavond gaat pastor Marika Meijer
voor in de viering.

Lunch: Ja/Nee * Vegetarisch: Ja/Nee *

Na afloop van de viering houden we de
jaarvergadering met het jaarverslag en het
financieel overzicht. Dit doen we onder het
genot van een hapje en een drankje.

Dieet:

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

De avond wordt gehouden in wijkcentrum De
Berk, Berkenlaan 238 (wijk Selwerd)
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Graag inleveren in de pastorie of bij een van de
leden van de Seniorenwerkgroep.

Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 050 – 5711343)
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ADVERTENTIES
Websites
www.stmartinusparochie.nl

Wories

www.sintfranciscuskerk.nl
www.bisdomgl.nl

Voor al uw tegel en kitwerk
(nieuwbouw en renovatie)

www.vatican.va
www.friezenkerk.nl

□
□
□
□

www.katholieknederland.nl
www.RKKerk.net
www.rknieuws.net
www.rorate.com
www.willibrordbijbel.nl

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

Rondom
St.
Martinus

Stichting vrienden
van de

Uw bijdrage voor het
maken van

St. Jozefkerk Groningen

“Rondom St.Martinus”
Uw bijdragen zijn welkom als steun
voor onze Sint Jozefkerk

€ 12,00 kunt u storten op
IBAN : NL89INGB0669912719
T.n.v. Sint-Martinusparochie,
Radesingel 4 9711 EJ Groningen

IBAN NL23ABNA0641188188
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Kapsalon

Kapsoones
Groningerweg 42
Openingstijden
Maandag

: 13.00 – 18.00

Dinsdag t/m Vrijdag
: 09.00 – 18.00
Donderdag

: 09.00 – 20.00

Zaterdag

: 09.00 – 17.00

9738 AB Groningen
Tel : 050 – 5 77 08 92
Voor aankoop van uw nieuwe auto
en/of reparatie, onderhoud en
APK keuringen.

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

Aanbod gebruikte auto’s op:

www.garagetnoorden.nl
www.kapsoones.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.
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