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ALGEMENE INFORMATIE SINT MARTINUSPAROCHIE
St.-Jozefkathedraal
Radesingel 2
Tel. 050 – 3 12 42 15

St.-Franciscuskerk
Zaagmuldersweg 67
Tel. 050 – 3 12 42 15

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
25 augustus 2019
t/m
28 september 2019

kopij voor
3 augustus



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
Zomerfeesten
Na de laatste mooie feestdag die wij vierden, Sacramentsdag - met een processie door de kerk en veel
kinderen - is nu de vakantieperiode aangebroken en dat betekent ook kerkelijk-liturgisch een rustige
tijd. Altijd zijn er echter toch bijzondere vieringen.
In de eerste plaats wil ik noemen zaterdag 27 juli waarop wij de gedachtenis vieren van de zalige
karmeliet Titus Brandsma. Die bijzondere, nobele man uit het Friese deel van ons bisdom, die een
onvermoeibare harde werker was, niet alleen als hoogleraar in Nijmegen maar overal waar hij de Kerk
maar kon dienen. “Laat je door niets verontrusten”. Deze uitspraak van de H. Theresia van Avila,
karmelietes in de 16de eeuw in Spanje was de zijne.
Zo onderging hij zijn gevangenschap door de nazi’s eerst in Scheveningen, Amersfoort en tenslotte in
Dachau waar hij in 1942 omkwam. Een moedige verzetsheld die indruk maakte op zijn
medegevangenen door zijn rust en vriendelijkheid. Zo wist hij zich verbonden met God. Het laatste
bisdomblad was een Titus Brandsma-special met veel artikelen en foto's over deze bijzondere man.
Op woensdag 31 juli zal Alex van den Hende, seminarist uit onze parochie, in de H. Mis van 12.30 uur
van de bisschop zijn 'Admissio' ontvangen, dat wil zeggen officieel priesterkandidaat in ons bisdom
worden. Al enige jaren volgt hij de studie daartoe en woont hij in het Ariënsinstituut te Utrecht.
De maand augustus, de oogstmaand, brengt ons bij de mooiste
oogst voor de hemel, de moeder van de Heer, die als eerste
mens volledig in de verrijzenis van haar Zoon mocht delen, naar
ziel en lichaam. Sinds de vroegchristelijke tijd vieren we dat op
15 augustus, dit jaar met de bisschop in de Hoogmis van 11 uur
in de kathedraal.
Deze vakantietijd brengt ons vaak op onbekende plekken. We
gaan op tocht naar bijzondere gebieden qua natuur. Of we
bezoeken steden om te genieten van cultuur en andere
gewoontes en gebruiken. Niet zelden bezoeken mensen, die
niet of weinig kerkelijk zijn, oude kerken en kathedralen.
Wat zou er bij een bezoek aan een onbekende stad door hen
heengaan? Vol bewondering lopen zij door die vreemde stad.
Kunnen zij zien dat het een voorafbeelding is van de hemelse
stad? Zou het hen aan het denken zetten over hun eigen leven
en toekomst, die toch verder reikt dan de stad van de wereld. Die vreemde, zo andere schoonheid, zou
die hun ogen kunnen openen voor de heerlijkheid waarvoor de Schepper ons bedoeld heeft?
Want God heeft grootse dingen voor met ons mensen: “Ik wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft” (2 Petr. 3: 9). Het is toch niet des mensen om zich bij de dood neer te leggen. Wij
willen leven, overleven en kunnen het onmogelijke aan om dat te bereiken. Zo heeft God de Schepper
ons ook bedoeld toen Hij ons de levensadem inblies voor eeuwig leven.
Moge de rust van de vakantie ons nog meer bewust doen zijn van het grootse dat ons wacht.
Pastoor R. Wagenaar
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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 - 7 juli 2019, 14e zondag door her jaar
Lezingen
Jesaja 66: 10 - 14c | Galaten 6: 14 - 18 |
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis

Lucas 10: 1 - 12, 17 - 20

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

Zondag - 14 juli, 15e zondag door het jaar
Lezingen

Deuteronomium 30: 10 - 14 | Kolossenzen 1: 15 - 20 | Lucas 10: 25 - 37
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

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

Zondag - 21 juli 2019, 16e zondag door het jaar
Lezingen
Genesis 18: 1 - 10a | Kolossenzen 1; 24 - 28 | Lucas 10: 38 - 42
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

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

Zondag - 28 juli 2019, 17e zondag door het jaar
Lezingen
Genesis 18: 20 - 32 | Kolossenzen 2: 12 - 14 | Lucas 11: 1 -13
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

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

Zondag - 4 augustus 2019, 18e zondag door het jaar
Lezingen

Prediker 1: 2; 2: 21 - 23 | Kolossenzen 3: 1 - 5, 9 - 11 | Lucas 12: 13 - 21
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis

St.-Jozefkerk
09:00 Latijnse H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (Pools)
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VIERINGEN
Zondag - 11 augustus 2019, 19e zondag door het jaar
Lezingen

Wijsheid 18: 4 - 6 | Hebreeën. 11: 1 - 2, 8 - 19 | Lucas 12: 32 - 48
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis

Donderdag - 15 augustus 2019, Maria Tenhemelopneming
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
11:00 Pontificale Hoogmis

Zondag - 18 augustus 2019, 20e zondag door het jaar
Lezingen
Jeremia 38: 4 - 6, 8 - 10 | Hebreeën 12: 1 - 4 | Lucas: 12: 49 - 53
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

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

Misintenties

Collecte doeleinden

St.-Franciscuskerk

7 juli:

1. Parochie
2. Priesteropleiding
14 juli:
1. Parochie
2 Bloemversiering kerken
21 juli:
1. Parochie
2. Onkosten parochieblad
28 juli:
1. Parochie
2. Onderhoud gebouwen
4 augustus: 1. Parochie
2. Priesteropleiding
11 augustus: 1. Parochie
2. Werkgroepen
15 augustus: 1. Parochie
2. Voedselbank
18 augustus: 1. Parochie
2. Actie kerkbalans

7 juli:
14 juli:
21 juli:
28 juli:

Gré Staal
Jan Legger
Gré Staal
Jos Kerstholt
Johanna Proost – Antonides
4 augustus: Gré Staal
St.-Jozefkerk
7 juli:

Minie ten Voorde
Jan en Lineke ten Voorde
Mijnheer Raben en overleden
dochter
Hetty Leppink
Michel Timmermans
14 juli:
Jan van Schaik
Overleden zoon Hans
Geesje Eissens
21 juli:
Ton Duijvesteijn
28 juli:
Jan van Schaik
Jos Kerstholt
4 augustus: Mijnheer Raben en overleden
dochter
11 augustus: Jan van Schaik
Overleden zoon Hans
Jan en Lineke ten Voorde
Minie ten Voorde
18 augustus: Ton Duijvesteijn

Gezinsmis 14 juli
Zondag 14 juli is om 11.00 uur de laatste
gezinsmis voor de vakantie. De gezinsmis zal
worden gecelebreerd door neomist Remco
Hoogma, die op 18 mei j.l. in onze kerk zijn
priesterwijding ontving van Mgr. C.F.M. van den
Hout. Hoogma kwam hier al vele jaren, toen hij
nog studeerde aan de universiteit.
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AGENDA
OPROEP voor extra schoonmaakkracht
St.-Franciscuskerk

Augustus 2019
01 H. Mis in de kapel van het Bisschop
Niermancentrum om 9.30 uur.

Hierbij wil het kerkbestuur graag een oproep
doen voor:
een extra schoonmaakkracht (vrouw of man) als
vrijwilliger, voor het schoonmaken van de St.Franciscuskerk, 1 keer per 2 à 3 weken.
Bij voorkeur op een vaste dag, in overleg met de
huidige kracht.

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

Familieberichten
Door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
Laurens Hoexum
Gregory Ravenberg
Tatiana Michel
Teresa Wudarska

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met
het parochiesecretariaat van de Sint
Martinusparochie (tel. 050 - 3124215).

OPROEP voor timmerman / klusjesman /
hovenier

De volgende volwassenen werden in onze
parochiegemeenschap opgenomen door het H.
Doopsel en H. Vormsel:
Babette Hellemans
Ali Assaf
door het H. Vormsel:
Seargeoh de Jonge
Halbe de Jong
Anika Heriaty - Tengko
Bertian Groenewoud
Fabio Pacucci
Pawel Kuliffay
Renate Pelsma - Stagge
Lianne Lodder - Sieperda
Dominic Smith

Voor het uitvoeren van diverse voorkomende
klussen in en rondom de St.-Jozefkerk en de St.Franciscuskerk, zoekt het kerkbestuur van de
Sint Martinusparochie een handige klusjesman/vrouw, die timmerwerkzaamheden, klussen en
tuinwerkzaamheden wil verrichten.
Hierbij kan men denken aan kleine reparaties
aan bijvoorbeeld een deur of een slot,
timmerwerkzaamheden en klussen in de tuin
zoals onkruid wieden, losse tegels vastleggen of
snoeiwerk.
Het zou ideaal zijn als u alle voorkomende
werkzaamheden kunt doen, maar als u
belangstelling heeft voor één van de genoemde
klussen, nodigen we u ook van harte uit om te
reageren.
Bij belangstelling verzoeken we u om contact op
te nemen met het parochiesecretariaat van de
Sint Martinusparochie (tel. 050 - 3124215).
Eucharistieviering Kapel B.N.C.

R.K. Kerkhof

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 1 augustus a.s.
in de kapel.
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel.

Maandag 5 augustus (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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BERICHTEN
BHV’ers EN mensen met ervaring met
het opstellen van een BHV-plan
gevraagd!

Over uitvaarten
Die zijn er steeds minder, dat wil zeggen vanuit
de kerk waarin wij afscheid nemen van de
overledene en hem/haar begeleiden met onze
gebeden in de opgang naar de hemelse Vader.
Bij voorkeur doen we dat in een Eucharistie,
want het H. misoffer verbindt ons met het ene
offer van Christus en heeft zo een bijzondere
kracht en waarde.
We laten ook een H. Mis opdragen voor
overledenen om voor hun zielerust te bidden en
hen bij God aan te bevelen. Bidden voor
overledenen doen we sinds de vroeg-christelijke
tijd.
Nu gebeurt het steeds vaker dat een overledene
rechtstreeks naar het crematorium wordt
gebracht, zelfs als het iemand betreft die
praktiserend katholiek was - ja zelfs als
uitdrukkelijk om een kerkelijke uitvaart was
gevraagd. Over laatste wensen gesproken! Ik
vind dit werkelijk respectloos en van weinig
liefde getuigen. Het argument is dan vaak dat de
kinderen en kleinkinderen niets meer met de
kerk en het geloof hebben.
Maar ze hebben toch wel iets met de
overledene. Is het dan te veel gevraagd omwille
van die dierbare een uurtje in de kerk te zitten?
Bovendien is het een juweel van een liturgie:
troostrijk, hoopvol en met de absolute tot slot
die altijd indruk maakt. Waarom ook je daar zo
absoluut voor afsluiten? Het zou tot
mijmeringen kunnen leiden over eigen leven en
dood.
Speelt hierin ook ons ik-tijdperk mee, waarin ik
alleen doe wat ik leuk vind?
Maar je kunt toch ook iets voor een ander over
hebben?
Deze bezorgde gedachten wil ik aan u kwijt.

Het verlenen van eerste hulp en het ontruimen
van een kerkgebouw bij een incident is
belangrijk. Als BHV’er dient u het kerkgebouw
goed te kennen en de leiding te kunnen nemen
bij een ontruiming van het kerkgebouw. Vooraf
wordt er door het parochiebestuur en de
BHV’ers nagedacht over wat er bij een
calamiteit moet gebeuren en wordt dit
vastgelegd in het zogenaamde BHV-plan, tevens
ontruimingsplan.
In het algemeen geldt dat in ieder geval tijdens
de viering op zondag één of meer BHV’ers
aanwezig moeten zijn die ook EHBO kunnen
verlenen. Ook tijdens bijeenkomsten in de
parochiezaal moeten BHV‘ers aanwezig zijn.
Mogelijk zijn er parochianen die uit hoofde van
hun werk in het bezit zijn van een EHBOdiploma of die een reanimatiecursus hebben
gevolgd.
Het kerkbestbestuur is op zoek naar:
- Eén of meer parochianen in het bezit van
een EHBO-diploma of bekend met
reanimatie, die in het geval van een incident
willen optreden als BHV’ers.
- Iemand uit de parochie die uit hoofde van
zijn functie, ervaring heeft met het opstellen
van een BHV-plan, om mee te werken aan
het schrijven van het BHV-plan voor de Sint
Martinusparochie.
Als u belangstelling heeft om u als vrijwilliger op
dit gebied voor de parochie te willen inzetten,
wilt u zich dan aanmelden bij het
parochiesecretariaat (tel. 050 - 3124215).

Pastoor Wagenaar
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THEMA
Maria Tenhemelopneming
Dick van der Meijden
Maria Tenhemelopneming is een katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel met
lichaam en ziel wordt herdacht en gevierd.
Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn
verschillende verhalen in omloop. Maria zou ergens tussen 36 en 50 n. Chr. zijn overleden. Volgens een
bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Thomas. Toen deze aankwam was
Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf.
Thomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige
apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf.
Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" kreeg toebedeeld, kende de
Mariaverering een sterke opgang. Maria Tenhemelopneming werd in 582 door keizer Mauricius officieel
in Byzantium ingevoerd. Rome nam het feest van de Tenhemelopneming over in de zevende eeuw
onder paus Sergius I.
Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie
van de lichamelijke ten hemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde paus Pius XII het dogma
van de tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie 'Munificentissimus Deus'.
De formulering van het dogma is als volgt:
“Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der
Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid
zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der
eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus’ eerbiedwaardige Moeder
en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Zalige
Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een
door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien
van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.”
De Orthodoxe Kerk gelooft ook dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren naar de hemel, maar kent
desondanks geen dogma omtrent een lichamelijke tenhemelopneming. In de traditie van de orthodoxie
spreekt men van het Ontslapen van de Moeder Gods. In de Orthodoxe Kerken worden in de iconen vaak
simultaan twee taferelen getoond: het inslapen van de Moeder Gods met de apostelen verzameld rond
haar sterfbed en de eigenlijke tenhemelopneming.
In de katholieke kerk is Maria Tenhemelopneming een hoogfeest dat op 15 augustus wordt gevierd. In
veel katholieke en orthodoxe landen, waaronder België, Luxemburg, Frankrijk, gedeeltelijk in Duitsland
(in Saarland en gedeeltes van Beieren) en in verschillende kantons van Zwitserland is het een wettelijke
feestdag. In de Orthodoxe kerken van Jeruzalem, Rusland, Oekraïne, Servië, Georgië, Polen en de
kloosters van het schiereiland Athos wordt het feest gevierd op 28 augustus vanwege het uiteenlopen
van de juliaanse kalender en gregoriaanse kalender.
De Nederlandse bisschoppen hebben tijdens de Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989 besloten om het
hoogfeest van de Maria Tenhemelopneming met ingang van 1 januari 1991 weer te vieren met een
eucharistieviering op de dag zelf, in plaats van op de aansluitende zondag, op een tijdstip waarop veel
gelovigen aanwezig kunnen zijn.
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OVER DE PSALMEN
Deze psalm bidden we voor het slapen gaan; de
monniken, priesters en religieuzen bidden die in
de completen.

Psalm 91 (90) - De psalm van Gods
nabijheid
Pastoor R. Wagenaar

Alles begint met een aanmoediging: “Mijn
toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik
vertrouw” (vers 2). De woorden “die de
bescherming geniet van de Allerhoogste, die in
de schaduw van de Almachtige woont (vers 1)
en ook de ’vleugels’ en de ‘wieken’ (vers 4)
roepen het beeld op van de Tempel en het
heilige der heiligen waar de vleugels van de
cherubijnen de Tegenwoordigheid Gods
overschaduwen. Hier klinkt door het
vertrouwen in Gods reddende nabijheid.
De psalm zegt niets anders dan: vrees niet, Hij is
er. Hij neemt je slapend of wakend onder zijn
bescherming. In de hele psalm klinkt dit door:
Hij behoedt u, Hij zal u beschermen, “zijn trouw
is uw pantser en schild” (vers 4). “De Heer is
immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw
burcht” (vers 9).

1. Hij die de bescherming geniet van de
Allerhoogste
die in de schaduw van de Almachtige
woont,
2. Hij zegt tot de Heer: “Mijn toevlucht, mijn
burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw”.
3. Want Hij maakt u los uit de strik van de
jagers,
behoedt u voor de kwaadaardige tong.
4. Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild
5. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;
6. Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.
7. Al vallen er naast u duizend neer,
tienduizend man aan uw zijde,
u zal het onheil niet deren.
8. Het zal gebeuren onder uw ogen,
Ge zult de straf van de zondaars zien.
9. De Heer is immers uw toevlucht,
de Allerhoogste uw burcht.
10. Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
11. Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.
12. Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voeten kwetsen.
13. Gij kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.
14. Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
15. Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.
16. Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
mijn zegen zal hij ervaren.
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OVER DE PSALMEN (VERVOLG)
Meer nog, in vers 13 wordt zelfs gesteld dat je overwinnaar bent van alle weerstand en tegenkrachten.
“Op slangen en adders kun je trappen, leeuwen en draken trotseren” (Super aspidem et basiliscum
ambulabis, conculcabis leonem et draconem). Deze zin is dikwijls uitgebeeld in de Romaanse kunst in
afbeeldingen waarop een Triomferende Christus leeuw en draak vertrapt, zoals in het portaal van de
kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht en op het ivoor in Genoelselderen uit de 8ste
eeuw.
In de laatste strofe (verzen 14-16) komt de Heer zelf aan het woord. Dat is al opmerkelijk: je bidt tot
God, een engel fluistert je de garantie van zijn nabijheid in en plotseling hoor je Hem zelf. Het is eigenlijk
één beweging: we trekken naar Hem op, tot Hij in ons gebed zelf aan het woord komt en ons
aanspreekt. De werkwoorden 'bijstaan', 'beschermen', 'redden' en 'verlossen' komen nog een keer terug
en sluiten de psalm af (verzen 15-16).
Bij de dagsluiting (completen) bidden we hierna het gebed van Simeon, met het kind Jezus in zijn armen:
“Laat nu, Heer uw dienaar in vrede heengaan, want mijn ogen hebben het heil aanschouwd”. Ja waarlijk,
“verschenen is de mildheid en de trouw van onze God” in Jezus, zoals wij met Kerst bidden.
Een prachtige psalm om als gelovig mens in vrede de nacht in te gaan.

Het evangelie van Lucas
In dit kerkelijk jaar wordt gelezen uit het evangelie dat op naam staat van Lucas. In 2020 zal uit
Mattheüs worden gelezen en in 2021 is Marcus aan de orde. Johannes hoort niet in dit rijtje thuis. Hij
komt alleen aan het Woord als we een kerkelijk feest of iets anders bijzonders vieren. Zijn inhoud en
toon wijken sterk af van die van de andere drie evangelisten. Mattheüs, Marcus en Lucas, die samen de
naam ‘synoptisch’ dragen (letterlijk: ‘samen kijkend’) dat wil zeggen dat zij globaal dezelfde verhaallijn
geven.
Marcus geldt als kortste en wordt daarom door velen ook als oudste beschouwd. Mattheüs en Lucas
volgen in grote lijnen Marcus, maar de eerste werkt meer met thema’s en Lucas hecht aan geschiedenis
en wonderverhalen. Lucas benadrukt in zijn evangelie, dat Jezus werd geofferd als boetedoening voor
de mensheid. Lucas wordt daarom afgebeeld met de stier, een traditioneel offerdier. Zowel de stier als
de leeuw worden soms in de kunst met vleugels wordt afgebeeld. Dit is een verwijzing naar de profeet
Ezechiël, de voorspelde dat iedere evangelist zou worden geholpen door een gevleugeld wezen.
Lucas heeft ongeveer zestig procent van zijn Evangelie gemeen met Marcus en Mattheüs, maar veertig
procent is eigen stof. Men kan daarbij denken aan de geboortegeschiedenis van Johannes en Jezus. Een
groot deel van Lucas’ evangelie bestaat uit een verslag van de laatste voetreis die Jezus en zijn twaalf
leerlingen gemaakt hebben: een reis van de landstreek Galilea naar de stad Jeruzalem, waar Jezus
gekruisigd zal worden. De andere schrijvers hebben aan deze reis niet zoveel aandacht besteed. We
vinden daarom in Lucas’ evangelie onderwerpen die in de andere evangeliën niet beschreven staan.
Lucas laat in dat reisverslag nadrukkelijk zien dat Jezus niet alleen macht heeft over ziekte en dood,
maar ook dat Hij de redder is van levens die door zonde verloren dreigen te gaan.
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THEMA
En de redding die Jezus brengt is voor iedereen. Ook voor de mensen die door anderen met de nek
aangekeken worden. Het evangelie volgens Lucas wordt wel eens ‘het mooiste boek’ van het Nieuwe
Testament genoemd. Tal van prachtige verhalen en parabels zijn alleen dankzij het Lucasevangelie
bekend: de weduwe van Naïn (7: 11-17), de barmhartige Samaritaan (10: 25-37), de kromgebogen,
bezeten vrouw (13: 10-14), de verloren zoon (15: 11-32), de onrechtvaardige rentmeester (16: 1-13),
Lazarus en de rijke (16: 19-31), de farizeeër en de tollenaar (18: 9-14), Zacheüs (19: 1-10), de leerlingen
van Emmaüs (24: 13-35), enz.
Groot was de invloed van dit evangelie op de christelijke traditie, iconografie, liturgische feesten en
gebedsteksten: denk maar aan het kerstverhaal, het Weesgegroet of de lofzangen van Zacharias, Maria
en Simeon die alle drie een plaats kregen in het getijdengebed. Lucas besteedt bijzondere aandacht aan
ontmoetingsverhalen, het thema armoede en rijkdom, de rol van de Heilige Geest en de
tafelgemeenschap met Jezus. Meer dan bij de andere evangelisten spelen vrouwen een belangrijke rol
in zijn verhaal.
Volgens oude overleveringen zou Lucas (zijn naam betekent ‘licht’) afkomstig zijn uit Antiochië. Hij is van
niet-Joodse afkomst, maar kent de Schriften goed in de vertaling van de Septuagint, de Griekse uitgave
van de Hebreeuwse Tenach (Oude Testament). Hij is het Grieks goed meester en schrijft beeldend. Van
alle Evangeliën is zijn versie het meest door kunstenaars verbeeld. In de traditie is Lucas naast arts ook
schilder geweest en hij zou een portret van Maria hebben gemaakt, dat door velen is gekopieerd.
Bijna algemeen wordt aangenomen dat
Lucas ook de schrijver is van het boek
Handelingen der apostelen. Zijn
geschiedenis begint in Jeruzalem en
eindigt in Rome. Een aantal geleerden
dateert zijn werk aan het einde van de
eerste eeuw. Lucas zou de apostel Paulus
in Antiochië hebben leren kennen en
sommige reizen met hem hebben
meegemaakt.
In Handelingen is soms sprake van ‘wij’ als
het gaat over de beschrijving van allerlei
gebeurtenissen. Aan het eind van dat boek
is Lucas bij Paulus, die in Rome onder
huisarrest staat. Na de gewelddadige dood
van de apostel zou Lucas naar Antiochië
zijn teruggekeerd en zijn Evangelie en
Handelingen hebben geschreven. Volgens
de overlevering is hij 84 jaar oud
gestorven.

Bovenstaande tekst is een bewerking van en een aanvulling op een artikel uit Kerk in Stad
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
In de preek op Hemelvaartsdag verwoordde pastoor Wagenaar zijn visie op de abortuspraktijk in
Nederland en de pogingen om huidige euthanasiewet op te rekken. Vele (politieke) partijen zijn, aldus
Wagenaar, waar het om abortus en euthanasie gaat, volstrekt libertijns.
De tekst van deze preek is nu voor iedereen toegankelijk op de website (www.stmartinusparochie.nl ).
Een andere kwestie op medisch-ethisch gebied die hier nauw mee verwant is en veelvuldig wordt
besproken in de initiatiefwet ‘Waardig Levenseinde’ is die welke in het publieke debat vaak wordt
aangeduid met de term ‘ Voltooid leven’. In het voorjaar van 2018 gaf onze bisschop zijn kijk op dit
onderwerp in een van zijn columns. Toen is er in Rondom geen aandacht aan besteed, daarom nu alsnog!

Voltooid Leven
Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout
Op dit moment wordt in ons land veel gediscussieerd over het thema
‘voltooid’ leven. Iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. De kranten
staan er vol van. Het gaat om een nieuwe wet naast de al bestaande wet
waarin euthanasie is geregeld. Ook de Raad van Kerken besteedt in haar
bezinningspublicatie ‘Nu ik oud word’ aandacht aan dit onderwerp (zie
www.raadvankerken.nl). Een aantal artikelen in dit boekje sluit aan bij
mijn denken en geeft meer overwegingen tegen een nieuwe wet dan ik
in deze column kan geven.
In 1969 begon de discussie over de mogelijkheid om iemands leven te beëindigen in het geval er sprake
was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er volgde een jarenlange discussie die resulteerde in wat we
noemen de Euthanasiewet (2002). Euthanasie en hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar – het staat
nog steeds in het wetboek van strafrecht – maar als er aan een aantal voorwaarden is voldaan, wordt de
arts niet vervolgd. Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of een ziekte uitzichtloos is,
kan een arts vaststellen. Hij weet of er nog een behandeling mogelijk is. Dat is objectief. Of er sprake is
van ondraaglijk lijden, is al wat moeilijker vast te stellen, omdat dat afhangt van de subjectieve mening
van de patiënt. Uiteraard moet de patiënt het zelf willen, en moet de arts een andere arts raadplegen.
De wet wil met deze formulering bescherming van het leven als hoogste norm overeind houden.
Toen de wet werd ingevoerd, vreesden sommigen dat het een begin zou worden van een glijdende
schaal. Ik moet helaas vaststellen dat die vrees terecht was. De grenzen worden steeds verder opgerekt;
er wordt steeds meer mogelijk. Wat mij nog het meeste zorgen baart, is dat de wet een soort recht lijkt
te zijn geworden. In de praktijk ‘eisen’ sommige ernstig zieken of families dat een arts euthanasie
toepast. Dit kan een arts in gewetensconflicten brengen. De euthanasiewet heeft het voor de artsen niet
gemakkelijker gemaakt. De euthanasiewet geeft iemand geen recht op euthanasie. De wet regelt alleen
dat een arts niet wordt vervolgd, als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Voldoet hij niet aan deze
voorwaarden en is hij onzorgvuldig, dan kan hij nog steeds gestraft worden op basis van de regel ‘gij zult
niet doden’. Elk menselijk leven is waardevol en heilig in zichzelf. “Niemand mag, in welke situatie dan
ook, voor zich het recht opeisen om rechtstreeks aan een onschuldig menselijk wezen het leven te
ontnemen” (Catechismus van de Katholieke Kerk, 2258).
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COLUMN VAN DE BISSCHIP (VERVOLG)
De voorstellen voor een nieuwe wet over voltooid leven gaan verder. Het gaat om mensen die van
zichzelf vinden dat hun leven voltooid is, dat hun leven geen zin meer heeft. Er is dan geen medische
reden en er is ook geen sprake van ondraaglijk lijden. Maar iemand heeft familie verloren, is eenzaam,
gaat geestelijk en lichamelijk achteruit, en verlangt naar de dood. Ik vermoed dat mensen dit herkennen
en ik kan me een dergelijk gevoel wel voorstellen. Ik hoop echter dat de nieuwe wet er niet komt. Ik
vrees namelijk voor een ‘cultuur van de dood’. Als er wettelijke mogelijkheden worden geschapen,
beïnvloedt dat het aanvoelen van kwetsbare mensen: ‘Misschien ben ik wel een last voor mijn familie en
vrienden’; ‘Ik kan toch niets meer bijdragen aan de samenleving’; ‘Wat heb ik nu nog!’ Het werkelijke
probleem is dat wij er niet meer in slagen om onze medemensen te helpen in hun nood, eenzaamheid
en angstgevoelens. Die gevoelens zijn heel menselijk en van alle tijden. We hebben de opdracht om
elkaar als mensen te helpen en bij te staan. Zou hier niet een taak liggen voor de parochies? En is dit niet
een verantwoordelijkheid van ieder van ons in de samenleving?

Groepsfoto van de vormelingen (9 juni 2019)
Voorste rij v.l.n.r.: Jenna-Jay, Matthew, Dries, Vittorio, Ytong, Britney, Lucia en Maiki.
Tweede rij v.l.n.r.: Elora, Marta, Jessica, Manuel, Vlinder, Jente en Ana.
Achterste rij v.l.n.r.: pastoor J. Zijerveld, mgr. C.F.M. van den Hout en pastoor R. Wagenaar.
(foto: Marjo Antonissen)
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SENIORENPAGINA
Dinsdagmiddag 7 april 2020:
Paasmiddag met eucharistieviering.
Medio mei 2020:
een Lentetocht of Lentemiddag.

Seniorenwerk Seizoen 2019-2020
De werkgroep Seniorenmiddagen heeft het
programma van seizoen 2019-2020 voorbereid.
Het seizoen start met de Parochiële
Ontmoetingsdag op 23 september. Hieronder
volgt alvast het programma. In het volgende
nummer van Rondom vindt u de opgavestrook.

Namens de Werkgroep Seniorenmiddagen,
Gerda Hettinga-Pijkstra.

Parochiële Ontmoetingsdag
Maandag 23 september 2019
11.00 uur Ontvangst in de parochiezaal.
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. Van den Hout en
plebaan Wagenaar.
Parochiekoor o.l.v. dirigent/organist
Sj. Ruisch.
13.15 uur Lunch.
14.00 uur Middag programma: Gezellig
samenzijn.
Pastoor Wagenaar vertelt aan de
hand van lichtbeelden over zijn reis
naar Myamar.
Quiz.
Hapje en een drankje.
16.00 uur Om vier uur sluiten we af.

Erekanunnik Wagenaar
Mgr. C.F.M. van den Hout, bisschop van
Groningen-Leeuwarden, heeft pastoorplebaan R. Wagenaar bij zijn afscheid van het
kathedraal kapittel, vanwege het bereiken van
zijn 75-jarige leeftijd, benoemd tot
erekanunnik.

Aankondiging bedevaart naar Kevelaer
Ook dit jaar gaat onze parochie, samen met
mgr. C.F.M. van den Hout, in de
Rozenkransmaand op bedevaart naar
Kevelaer. Deze zal plaatsvinden op woensdag
23 oktober, in de herfstvakantie, zodat
kinderen en jongeren ook met ons mee
kunnen.
Noteert u de datum vast in uw agenda.
Nadere info en het aanmeldingsformulier
vindt u in het volgende parochieblad.

Seniorenmiddagen
In het volgende nummer van Rondom wordt een
uitgebreider programma gepresenteerd. Noteert
u nu alvast de data:
Dinsdagmiddag 19 november 2019:
Herfstmiddag (met Bingo).
Dinsdagmiddag 17 december 2019:
Kerstmiddag met eucharistieviering.
Dinsdagmiddag 12 januari 2020:
Nieuwjaarsvisite.
Dinsdagmiddag 17 maart 2020:
Een gezellige middag met film.

Informatieavond bisdombedevaart
naar Assisi in 2020
Het bisdom Groningen-Leeuwarden
organiseert een bedevaart naar Assisi van 25
april t/m 3 mei 2020. Op dinsdag 29 oktober
2019 is er van 19.30 - 21.30 uur in de
parochiezaal een informatieavond over deze
bisdombedevaart o.l.v. Margret Pater en
Marion Mennes.
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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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