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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 

1 

12 januari 2020 
t/m 

15 februari 2020 

 
20 december 

 

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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Licht in de duisternis 
 

“Het volk dat in het  duister wandelt ziet een 

groot licht”. 

Zo begint  de eerste lezing in de nachtmis van 

Kerstmis, genomen uit Jesaja, die zowel over de 

geboorte van een vrede-brengende vorst heeft 

gesproken (“...en we noemen Hem Immanuel, 

dat is God-met-ons …") alsook over de lijdende 

dienstknecht, over wie we in de Goede Week 

horen.  

 

Maar het lijden van Christus begon al met zijn 

geboorte. De afbeelding legt het verband tussen 

de armoedige geboorte en het armzalige 

sterven door de uitbeelding van het crucifix links 

in de afbeelding. 

Sint Paulus zegt in een lofzang in de 

Filippenzenbrief: “Hij die bestond in goddelijke 

majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan 

de gelijkheid met God …. Maar heeft het 

bestaan van een slaaf op zich genomen en is aan 

de mensen gelijk geworden”. Ja, zozeer heeft 

God de wereld liefgehad, zo houdt Hij van ons. 

 

Een liefde die vaak niet begrepen werd en 

wordt. 

Telkens weer door heel de geschiedenis van 

Gods uitverkoren volk in het Oude Testament 

lezen we over Gods onvoorwaardelijke trouw, 

terwijl het volk van Israël zich van Hem afkeert 

maar ook weer terugkeert. 

Zo is het ook in de geschiedenis van de Kerk. Er 

zijn tijden van groei en bloei, maar ook tijden 

van neergang - zoals nu. 

 

De welvaart is in dit laatste natuurlijk een grote 

factor. Daarnaast zijn er zulke vorderingen op 

wetenschappelijk en technologisch gebied, dat 

de mens zichzelf genoeg waant. 

 
Geboorte van Jezus, Lorenzo Lotto 1523 

 

Maar zijn we ook meer méns geworden? Meer 

mens, in de zin van wijs en dat is iets anders dan 

geleerd-zijn. Wijs in het besef dat we alles 

ontvangen hebben: ons leven, alle 

mogelijkheden in ons en om ons heen. Zijn we 

dankbaar jegens God en hebben we meer oog 

en aandacht voor elkaar? 

We kunnen weliswaar meer ontspannen leven 

door onze welvaart, of lopen we er toch in vast? 

  

Het Kind in de kribbe, zo klein en nederig, is 

onze Verlosser, de werkelijke Vredevorst. 

Dat Hij ons tot bezinning en innerlijke vrede mag 

brengen. 

In die geest wens ik u een Zalig Kerstfeest en 

een gezegend Nieuwjaar. 

 

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 -  8 december 2019, 2e zondag van de Advent 

Lezingen           Jesaja  11: 1 - 10     |     Romeinen  15: 4 - 9     |     Matteüs  3: 1 - 12 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis, celebrant Mgr. C. van den Hout 
 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis  
     

 

Zondag -  15 december 2019, 3e zondag van de Advent  

Lezingen            Jesaja  35: 1 - 6a, 10     |     Jacobus  5: 7 - 10     |     Matteüs  11: 2 - 11       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  22 december 2019, 4e zondag van de Advent 

Lezingen           Jesaja  7: 10 - 14     |     Romeinen  1: 1 - 7     |     Matteüs  1: 18 - 24   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Dinsdag -  24 december 2019, Geboorte van onze Heer  

Lezingen           Jesaja  9: 1 - 3, 5 - 6     |     Titus  2: 11 - 14     |     Lucas  2: 1 - 14   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 21:00 Kerstnachtmis 19:00 Gezinsmis 
   20:30 Latijnse Nachtmis 
   23:00 Pontificale Nachtmis 
     

 

Woensdag -  25 december 2019, Hoogfeest van Kerstmis 

Lezingen           Jesaja  52: 7 - 10     |     Hebreeën  1: 1 - 6     |     Johannes  1: 1 - 18  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 13:00 H. Mis (Pools)   
     

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag -  26 december 2019, Tweede Kerstdag; Heilige Stefanus, eerste Martelaar 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 10:30 H. Mis (Pools) 11:00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  29 december 2019, Feest van de H. Familie   

Lezingen           Sirach  3: 2 - 6, 12 - 14    |    Kolossenzen  3: 12 - 21    |    Matteüs  2: 13 - 15, 19 - 23   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

   
 

 

Dinsdag -  31 december 2019, Oudjaar 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   18:00 Gezongen H. Mis met Te Deum 
     

 

Woensdag -  1 januari 2020, Nieuwjaar; Heilige Maria, Moeder van God 

Lezingen           Numeri  6: 22 - 27     |    Galaten  4: 4 - 7    |    Lucas  2: 16 - 21   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  5  januari 2019, Hoogfeest van de Openbaring des Heren; Driekoningen 

Lezingen             Jesaja  60: 1 - 6     |     Efeziërs  3: 2 - 3a, 5 - 6    |     Matteüs  2: 1 - 12   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

   
 

Collecte doeleinden: 
  8 december: 1. Parochie 

2. Adventsactie 
15 december: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 
22 december: 1. Parochie 

2. Adventsactie 
24 december: 1. Parochie 

2. Onkosten kerstvieringen en 
    versieringen 

25 december: 1. Parochie 
  2. Onkosten kerstvieringen en  

    versieringen 
26 december: 1. Parochie 
29 december: 1. Parochie 
  2. Misdienaars 
31 december: 1. Parochie 
  1 januari: 1. Parochie 
  5 januari: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 6 januari 2020 (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 onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Graag tot ziens. 

Kapel Bisschop Nierman Centrum 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt er een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Het is altijd een erg plezierig samen zijn. 
Van harte welkom: donderdag 2 januari 2020 in de 
Kapel. 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 
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 December 2019 

10 Lezing over boeken en lezers in de 
middeleeuwen door prof. S. Corbellini. In 
de parochiezaal om 20.00 uur. 

10 Kerstbijeenkomst van het K.V.G. om 19.00 
uur in de Berk. 

13 Spirituele voorbereiding op kerstmis in de 
pastorie om 10.00 uur. 

17 Kerstmiddag voor senioren in de 
parochiezaal om 14.00 uur. 

21 Kerstconcert in de kapel van het R.K. 
Kerkhof om 15.00 uur. 
 

 Januari 2020 

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

05 Nieuwjaarsreceptie. In de parochiezaal na 
de Hoogmis van 11.00 uur. 

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

07 Informatie avond over de bedevaart naar 
Assisi in de parochiezaal om 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 

  8 december: Overleden zoon Hans 
Jan van  Schaik 

 Mijnheer Raben en overleden 
dochter 
Janneke en Jos Wessels 

 Frans Bartelds 
Jacques Veenker 

15 december: Minie ten Voorde 
Janneke en Jos Wessels 

 Frans Bartelds 
 Jacques Veenker 
22 december: Jan van Schaik 

Janneke en Jos Wessels 
Frans Bartelds 

 Jacques Veenker 
24 december: Uit dankbaarheid 

Janneke en Jos Wessels 
Johan Josephus Kleine 

25 december: Overleden ouders, broers en zussen 
 Yvonne Kessels - Snijders 

Jan en Lineke ten Voorde 
Minie ten Voorde  

 Frans Bartelds 
 Jacques Veenker 
29 december: Overleden ouders Van der Werff - 

Veerkamp 
 Frans Bartelds 

Jacques Veenker 
 
St.- Franciscuskerk 

15 december: Gre Staal 
22 december: Magdalena de Beer - Wubbolt 

Roelie de Beer - Koning 
25 december: Overleden ouders, broers en zussen 

Gre Staal 
29 december: Annie Kruisman - Meijer 

Familieberichten 
 

Door het H. Doopsel in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Alma Hellemans 
 Anthony Zweers 
 Rowan Bassem 
 Gloria Voerman 
 Tayzean Thorould 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Frans Bartelds 
 Jacques Veenker  

Adventsactie 2019 

De Sint Martinusparochie steunt als adventsactie een project in de aanpak van moeder- en 

kindersterfte in El Salvador. 

De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila 

op het platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel gesteld de gezondheid van moeders en 

jonge kinderen te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren. 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. 

Adventsactie of in de gele bus doen achter in de kerk. 
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Biechtgelegenheid voor Kerst 

Op zaterdag 21 december is er 
biechtgelegenheid van 16.00 - 17.00 uur. 
Op dinsdag 24 december eveneens van 16.00 - 
17.00 uur. 

Nieuwjaarsreceptie Parochie 

Op zondag 5 januari 2020, het feest van 
Driekoningen kunnen we elkaar een gezegend 
Nieuwjaar wensen, na de Hoogmis van 11.00 uur 
in de St.-Jozefkathedraal. 

Liturgieboekjes voor de Kerstnacht 

Op zondag 22 december kunt u na de Hoogmis 
in de St.-Jozefkathedraal boekjes kopen voor de 
Kerstnachtmis van 23.00 uur. € 2,00 per boekje. 

Bezichtiging Kerststal 

Vanaf Eerste Kerstdag kan men de kerststal in 
de St.-Jozefkathedraal bezichtigen. 
De kerststal is gesitueerd in een 
woestijnlandschap. 
De kerstgroep bestaat uit 23 beelden van 
lindehout van ca. 55 cm.  
De hele kerstweek tot Oudjaar om 16.00 uur is 
de kerk open ter bezichtiging van de kerststal. 

Van het kerkbestuur 

Namens het kerkbestuur deel ik u mede dat de 
bisschop mevrouw Jeannette Wagenborg heeft 
benoemd tot lid van het kerkbestuur van de Sint 
Martinusparochie in de functie van secretaris, 
met ingang van 1 september 2019. Hieronder 
stelt zij zich aan u voor. 
Pastoor R.R.B.M. Wagenaar, voorzitter 
 
Mijn naam is Jeannette Wagenborg, ik ben 56 
jaar oud, getrouwd en heb 3 volwassen 
kinderen.  
Sinds september dit jaar ben ik met 
enthousiasme aan het werk gegaan als secretaris  
binnen het bestuur van de Sint 
Martinusparochie als opvolgster van Anita 
Wortelboer. 
Hoewel ik niet getogen ben in de stad Groningen 
ben ik hier wel geboren, vlak bij de Sint 
Jozefkathedraal, in Huize Tavenier. 
 
Ik heb een opleiding tot directiesecretaresse en 
de kunstacademie (autonome beeldende kunst) 
voltooid en heb vele jaren gewerkt als 
directiesecretaresse/coördinator in grote 
organisaties die zich bezig houden met 
architectuur, kunst en cultuur. 
 
Sinds 10 jaar werk ik als bestuurder, zowel op 
landelijk als op provinciaal niveau. Als 
bestuurder was ik tot voor kort betrokken bij 
grote belangenbehartigingsorganisaties die zich 
inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed 
en natuur zoals verenigingen van  historische 
buitenplaatsen en landgoederen. 
 
Ik ben zeer vereerd dat ik gevraagd ben deze 
functie te vervullen en ik hoop een goede 
bijdrage te kunnen leveren. 

Spirituele voorbereiding op kerstmis 
Vrijdag 13 december 

door priester W.J.G.A. Veth (Opus Dei) uit 
Amsterdam 
 
“Het licht van het goede dat het kwaad 
overwint, van de liefde die de haat overwint, van 
het leven dat de dood verslaat” (Paus Benedictus 
XVI). 
De maand december staat in het teken van het 
licht. 
In de ochtend voor dames 
10.00 uur: Bezinning over “Christus, het 

` licht der wereld”. 
  Daarna voordracht over “Jezus, 

Maria en Jozef in ons 
gezinsleven”. 
Tijd voor gewetensonderzoek, 
persoonlijk gebed en gelegenheid 
om te biechten. 

12.30 uur: H. Mis        
Na de H. Mis broodjes en koffie 

In de middag voor heren 
13.30 uur: Programma als hierboven 
  Einde om  ±16.00 uur 
 
Opgave voor deelname bij de pastorie  
(tel. 050 – 3124215) 
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Kerstverhaal 

 

‘Maria, we moeten op reis, zo gauw mogelijk en 

nog ver ook: helemaal naar Bethlehem.’ Ernstig 

kijkt Jozef zijn vrouw aan. ‘Op reis? En helemaal 

naar Bethlehem?’ vraagt Maria verbaasd aan 

haar man. ‘Wie heeft dat gezegd? Je weet toch 

dat de baby gauw komt? Ik kan nu niet op reis 

gaan.’ ‘Keizer Augustus heeft dat gezegd’, 

antwoordt Jozef. ‘ En wat de keizer zegt moet 

gebeuren. Hij wil weten hoeveel mensen er in 

zijn grote Romeinse rijk wonen. En hij wil ook 

weten bij welke familie iedereen hoort. Daarom 

moeten alle Israëlieten naar de stad of het dorp 

gaan waar hun familie vroeger woonde. Wij 

behoren bij de familie van koning David, en 

David is vroeger geboren in Bethlehem. Daarom 

moeten wij naar Bethlehem. In die stad moeten 

wij onze naam laten opschrijven. Het moet echt. 

Wees maar niet bang, ik zorg voor je. Al zijn we 

arm, jij bent de meest bijzondere vrouw die op 

reis gaat. Jouw kindje is immers de Zoon van 

God? Daarom zal alles goed gaan.’  

 

Een paar dagen later vertrekken Jozef en Maria. 

Maria heeft wat doeken meegenomen. Stel je 

voor dat het Kindje onderweg geboren wordt. 

Dan heeft ze in ieder geval iets bij zich. Na een 

lange reis komen ze in Bethlehem aan. Maria is 

vreselijk moe als ze er eindelijk zijn. Nu nog een 

herberg (een klein, eenvoudig hotel) opzoeken, 

en dan kan ze eindelijk uitrusten. Maar wat is 

het druk in Bethlehem! Het lijkt alsof iedereen 

juist hiér naartoe moet om zijn naam te laten 

opschrijven. Jozef loopt van de ene herberg naar 

de andere, maar nergens is een kamer te 

krijgen. Alles is vol. ‘Wat moeten we nu’, vraagt 

Maria, ‘We kunnen vannacht toch niet buiten 

blijven?’ Eindelijk vinden ze een herberg die een 

aardige eigenaar heeft. Deze man ziet hoe moe 

Maria is. Ook hij heeft geen kamer meer, maar 

hij heeft wel een ander plekje voor hen. ‘Kom 

maar mee. Achter de herberg staat de stal voor 

de schapen. Maar de dieren zijn er niet. Met dit 

mooie weer blijven ze ook ’s nachts buiten. Hier 

kunnen jullie vannacht wel slapen. Er is genoeg 

schoon stro om op te liggen. Dat is altijd nog 

beter dan de harde grond.’ Jozef gaat meteen 

aan het werk, en even later ligt Maria op het 

schone, zachte stro. Eindelijk kan ze uitrusten. 

Ze is zó moe. 

 

’s Nachts gebeurt er iets bijzonders in deze stal. 

Zoiets is nog nooit gebeurd, en zoiets zal ook 

nooit meer gebeuren. Deze nacht wordt Jezus, 

Gods Zoon geboren, in een stal! Je zou zeggen: 

‘Voor de allerbelangrijkste Koning is het mooiste 

paleis nog te armoedig. En een gouden wieg is 

nog niet mooi genoeg!’ Maar God denkt daar 

anders over. Hij wil dat zijn Zoon geboren wordt 

als een kind van een arme vrouw, al is deze 

vrouw eigenlijk een prinses. De wieg van dit 

Kind is niet van goud, er liggen ook geen 

schitterde lakentjes in. Het is een voerbak voor 

de dieren, die gevuld is met stro. Maria wikkelt 

Jezus in de doeken die ze meegenomen heeft, 

en Jozef legt hem in de kribbe. God doet de 

dingen bijna altijd anders dan de mensen het 

willen. Hij doet dat niet zomaar. Hij weet wat 

het beste is, en dát doet Hij. 

 

Wat wonderlijk dat Jezus juist geboren wordt nu 

ze in Bethlehem zijn; dat het niet in Nazareth 

gebeurt, waar ze wonen. Vierhonderd jaar 

geleden heeft de profeet Micha dit al voorspeld. 

Dat heeft hij toen niet zelf bedacht. Dat vertelde 

God hem, en hij moest dat opschrijven. Micha is 

een echte profeet, want wat hij heeft voorspeld 

is echt gebeurd. De Messias is in Bethlehem 

geboren. 

 

Naar: J.H. Mulder - van Haeringen, De Bijbel 

voor Jullie (2002) 
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De kerststal 
 

Het beroemdste verhaal uit de 

wereldgeschiedenis leverde ook het bekendste 

beeld op: een stal, twee gelukkige ouders wel 

dan niet gebogen over een kind dat in doeken 

gewikkeld in een kribbe ligt. Op de achtergrond 

staan een os en een ezel, op de voorgrond een 

of meer herders en van de zijkant komen drie 

wijzen aanlopen. Van de evangelisten vertellen 

alleen Lucas en Matteüs over de geboorte van 

de Messias. Lucas vertelt over de volkstelling, 

Jozef en Maria die op weg gingen, over engelen, 

herders en de herberg waar geen plaats is. 

Matteüs verhaalt over de 

drie wijzen. Het 

kerstverhaal van Lucas is 

het bekendst en zal op 

kerstavond weer in 

duizenden kerken over heel 

de wereld worden 

verkondigd. 

 

De eerste voorstellingen 

van het kerstverhaal vinden 

we vanaf de tweede eeuw 

in de catacomben van 

Rome. Voor de Jozef, Maria 

en het Kind zoals we die nu 

kennen gelden de Byzantijnse iconen die vanaf 

de negende eeuw in omloop raken als 

voorbeeld. Het is niet precies bekend wanneer 

de traditie om kerststalletjes te maken is 

ontstaan. Vast staat wel dat Franciscus van 

Assisi daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

De heilige uit het dal van Spoleto bracht in 1223 

een bezoek aan paus Honorius III in Rome en 

vroeg hem of hij een kerststal mocht maken. Hij 

kreeg toestemming. 

 

Op kerstavond van datzelfde jaar was Franciscus 

in Greccio, gelegen op een rotsachtige helling in 

de buurt van Rieti, een plaats ten noorden van 

Rome. Daar groepeerde hij een levende os en 

een levende ezel (die bij Lucas en Matteüs 

ontbreken, maar wel bij de profeet Jesaja 

genoemd worden) rond de Heilige Familie. 

Blijkbaar wilde Franciscus de arme bevolking die 

niet kon lezen en schrijven het kerstverhaal 

vertellen. Beter vertellen dan het laten zien is 

eigenlijk niet mogelijk. Het beeld is bij de 

kerststal bijna nog sterker dan het woord. En 

dat we niet weten of de wijzen wel met zijn 

drieën waren en we niet weten hoe ze heetten 

en waar ze vandaan kwamen, maakt dan 

eigenlijk niet uit. 

 

Vanaf 1600 staan er kerststallen in kerken en 

een eeuw later dringen ze de huizen van de 

gegoede, katholieke burgerij binnen. 

Protestanten hebben heel lang niet zoveel 

gehad met het ‘stalletje’. Nog steeds zal je de 

Heilige Familie bij hen niet snel naast een 

kerstboom aantreffen. Maar in de seculiere 

wereld kent de kerststal, levend of niet, wel een 

grote populariteit. Menige kerstmarkt legt er 

een eer in doodgewone burgers ‘bijbelse’ 

kleding aan te meten en op te stellen rond een 

kerstkind. Daar gaan duizenden mensen naar 

toe, op zoek naar geborgenheid en nostalgie. 

Want laten we wel zijn, het kerstverhaal blijft 

natuurlijk een pakkend verhaal. 
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Driekoningen 
 

Op 6 januari, of op de zondag tussen 2 en 8 
januari, wordt Driekoningen gevierd. Die dag 
wordt ook de Openbaring van de Heer 
genoemd. Het is de plechtige intreding van 
Christus in de wereld. In andere delen van de 
wereld is dit een belangrijke feestdag, terwijl in 
het Westen Kerstmis veel belangrijker is. 
 
Driekoningen is de dag waarop de wijzen uit het 
Verre Oosten de geboorte van Jezus kwamen 
vieren. Over die drie wijzen bestaan 
verschillende verhalen. Waren het koningen, 
wijzen, bisschoppen of priesters? Waren hun – 
gelatiniseerde Perzische - namen Caspar, 
Balthasar en Melchior? Of toch Larvandad, 
Goesjnasap en Hormisdas, zoals ze door 
Syrische christenen worden genoemd? 
 

 

Het bekendste verhaal in de westerse wereld is 
dat de drie wijzen Caspar, Balthasar en Melchior 
zich naar Jeruzalem begaven omdat ze een ster 
hadden gezien (Matteüs 2: 1 - 18). 
Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het 
visioen van Bileam, de ziener in Moab die een 
ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24: 17). De 
verschijning van de ster betekende dat de lang 
verwachte, ware koning der Joden zojuist was 
geboren. Het drietal ging bij het zien van de ster 
op pad en nam goud, wierook en mirre mee. De 
ster ging voor hen uit en bleef staan op de 
plaats waar het kind verbleef. In dat huis 
vonden de wijzen Maria en de pasgeboren 

Jezus. Ze vielen op hun knieën en boden het 
kind de cadeaus aan. 

De benaming koningen komt voort uit de 
liturgie. Daarin worden de wijzen op een 
gegeven moment vorsten van Taris genoemd. In 
de koningspsalm (psalm 72) staat: ‘Laat alle 
koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken 
hem dienstbaar zijn’. 
 
Over de ster zijn veel theorieën in omloop. Enige 
jaren geleden verscheen een theorie die een 
zeer aannemelijke verklaring biedt. Rond het 
jaar ‘min 6’ was de planeet Jupiter als onderdeel 
van een bijzondere stand van alle planeten heel 
opvallend. Deze ‘koningsplaneet’ heeft speciale 
eigenschappen. Zo kan Jupiter stilstaan en van 
bewegingsrichting veranderen. Dus stilstaan 
boven de plek waar Jezus geboren zou zijn, dat 
kan Jupiter. En dat de ster als onderdeel van een 
bijzondere horoscoop te zien was in het oosten, 
ook dat is mogelijk. De evangelist Matteüs heeft 
dus niet iets onzinnigs opgeschreven. Maar er 
zijn genoeg sterrekundigen die daar helemaal 
niet in geloven. Het jaar ‘min zes’ zou betekenen 
dat we nu in het jaar 2025 leven; waarschijnlijk 
zijn er in de zesde eeuw rekenfouten gemaakt 
waardoor de jaartelling van nu niet meer 
helemaal klopt. 
 
Aan het driekoningenverhaal zijn in de loop der 
tijd meer folkloristische elementen toegevoegd. 
Bijvoorbeeld het verhaal van de boon in de 
taart. Vermoedelijk is deze traditie ontstaan in 
Frankrijk. Een driekoningentaart is een 
frangipanetaart waarin een voorwerp, zoals een 
boon wordt verstopt. De persoon die het 
terugvindt in zijn stuk taart is die dag koning en 
mag een kroon dragen. Het idee dat het in huis 
laten staan van de kerstboom na Driekoningen 
ongeluk brengt is ook folklore. Dit vindt 
waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat 6 
januari vaak de laatste dag van de kerstvakantie 
is. Kerst is dan echt voorbij, het gewone leven 
begint weer. 
 
In dit artikel is een aantal citaten verwerkt van 
pastoor Wagenaar uit: ‘Het verhaal van de boon 
in de taart’ (Dagblad van het Noorden). 
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In memoriam zuster Paulo 

Foto: Kees van de Veen / DvhN 
 

Op 24 oktober is op 90-jarige leeftijd overleden 
zuster Paulo Pirovano, in het moederklooster 
van de zusters Franciscanessen te Heythuysen. 
Daar was zij de laatste vier jaar omdat haar 
mentale gezondheid achteruit ging. 
Tot 2015 is zij een groot deel van haar 
kloosterleven in Groningen werkzaam geweest 
in het R.K.Z., later in huize Rikkers-Lubbers en 
vervolgens, wonend in het hofje aan de 
Rademarkt, voor de St.-Jozefkerk, samen met 
zuster Josephita die in 2002 overleed. Ze waren 
verschillend maar vulden elkaar aan. Beide 
dienstbaar en bescheiden. 
Herkenbaar als religieuze werd zuster Paulo 
door iedereen gekend. Naast de kerkwas en het 
onderhoud in de kerk heeft zij in stilte veel goed 
gedaan aan zovelen. Trouw en toegewijd aan 
haar roeping was zij ook een markante 
persoonlijkheid, nuchter en met veel humor. 
Onopvallend wilde ze zijn, een interview in de 
krant wilde ze niet. 
Het was heel moeilijk voor haar uit Groningen 
weg te moeten. Het heeft een tijd geduurd voor 
zij gewend was in het moederhuis. In haar slaap 
heeft de Heer haar stilletjes geroepen. Dat zij 
Hem nu van aangezicht tot aangezicht mag 
aanschouwen in de hemelse vreugde. Op 27 
oktober, een stralende herfstdag, hebben we 
haar begeleid naar haar laatste rustplaats, 
dankbaar voor al wat zij voor zovelen heeft 
betekend, voor de persoon die zij was. 
 
Pastoor R. Wagenaar 

Lezingen in de Sint Martinusparochie  
 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. Informatie over de verschillende 
lezingen en sprekers vindt u ook op de website 
van de Sint Martinusparochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
 
10 december 2019 – Steden van lezers. Boeken, 
lezers en devotie in de late Middeleeuwen. 
door prof. dr. Sabrina Corbellini, hoogleraar 
"Geschiedenis van het lezen in premodern 
Europa" aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 
De lezing zal ingaan op een veel besproken 
onderwerp in de bestudering van 
laatmiddeleeuwse geschiedenis (in het 
bijzonder de periode 1350-1520): de 
mogelijkheid voor "gewone mensen" toegang te 
krijgen tot religieuze teksten, in primis de Bijbel, 
maar ook devotionele en mystieke werken. Aan 
de hand van verschillende schriftelijke en 
visuele bronnen zal ik de toegankelijkheid van 
religieuze literatuur bespreken, maar ook 
stilstaan bij de vraag waar deze gewone mensen 
religieuze teksten konden vinden en hoe deze 
teksten werden gelezen.  
 
14  Januari 2020 – Onderzoek  naar mensen 
met de perceptie van een “Voltooid leven” 
door dr. Alfred Sachs, medicus. Momenteel 
werkt hij in opdracht van het ministerie van VWS 
aan een ZonMw studie over mensen met de 
perceptie van een “voltooid leven” en geeft hij 
onderwijs over o.a. medische ethiek aan het 
UMC-Utrecht. 
 
De discussie die nu actueel is betreft mensen die 
hun leven voltooid achten en om die reden hun 
leven willen beëindigen. Voltooid leven is een 
verzamelbegrip van verschillende situaties; er 
bestaat geen eenduidige definitie. Het doel van 
de avond is de thematiek aangaande “voltooid 
leven” te verduidelijken om zich een goed beeld 
ervan te kunnen voorstellen. 
 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Bijbels Missaaltje (voor kinderen) 
 
Sinds enige tijd wordt in de parochie tijdens de 
eucharistieviering het Bijbels Missaaltje 
gebruikt. Om kinderen te helpen bij de zondagse 
Eucharistie is dit missaaltje vanaf de eerste 
communie een goed hulpmiddel. Het legt het 
verloop van de Mis uit en de daarbij behorende 
teksten. Het behandelt een voor een de 
afzonderlijke onderdelen van de liturgie. Iedere 
tekst van de Eucharistie wordt vooraf gegaan 
door een korte toelichting, geplaatst tegen een 
Bijbelse achtergrond en aanschouwelijk 
gemaakt door een fraaie illustratie van Bradi 
Barth  (dertig in totaal).  
 
Als voorbeeld geven we de behandeling van de  
Schuldbelijdenis: 
De verloren zoon ging terug naar het huis van 
zijn vader.  
“Het spijt me”, zei hij. 
Maar zijn vader ontving hem vol vreugde 
en hield een feestelijke maaltijd.  
Wij zijn naar de kerk gekomen,  
Het huis van onze hemelse Vader. 
Ook wij zeggen dat we spijt hebben 
Over wat we verkeerd deden, 
Als we de maaltijd van de Heer gaan vieren. 
Dan volgt de letterlijke tekst van de 
schuldbelijdenis. 
Het onderdeel wordt besloten met: 
De priester zegt: 
“Moge de almachtige God 
zich over ons ontfermen, 
Onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven.” 
 
Het bijbels missaaltje is ook geschikt voor de 
catechese bij Eerste Communie en Vormsel.  
Kortom, een alleraardigst boekje dat ook 
waardevol is voor ouders van jonge kinderen.  
Boekjes zijn te koop in de boekenstand, achter 
in de kerk. Nederlandse uitgave: Nationale Raad 
voor Liturgie, ’s Hertogenbosch (2019), prijs  
€ 3,75.

 

 
Dag van het Jodendom 19 Januari 2020  
 

Kerk en Synagoge over Bevrijding & Vrijheid  
Op 19 januari a.s. is in Groningen de jaarlijkse 
Dag van het Jodendom in de Synagoge van de 
Folkingestraat.  
Thema van de studiemiddag is ‘Bevrijding & 
Vrijheid’ bezien vanuit de Joodse traditie en de 
kerk.  Gastsprekers zijn prof. dr. Wout van 
Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan 
de RU Groningen, en dr. Joke Brinkhof, exegeet 
en namens de R.K. kerk lid van het 
overlegorgaan Joden en Christenen. Prof.  Van 
Bekkum gaat in op ‘’Vrijheid in verbondenheid: 
Joodse traditie en de omgang met vrijheid’’. Dr. 
Brinkhof spreekt over ‘’Leven naar vrijheid toe: 
Beelden in Schriftverhalen.’’ Het programma is 
van 15.00 uur tot 17.00 uur.   
 
De Dag van het Jodendom is vrij toegankelijk. 
Aanmelding vooraf bij het bisdom Groningen-
Leeuwarden, mw. Lisette Winter, tel. 050-
4065888 of E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.  
 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Seniorenberichten 

 

Kerstmiddag 17 december 2019 

 

Hierbij nodigen wij alle senioren van onze Sint 

Martinusparochie uit voor onze speciale 

kerstmiddag op dinsdag 17 december 2019. 

Aanvang 14.00 uur met een eucharistieviering in 

de St.-Jozefkathedraal. 

Celebrant pastoor R. Wagenaar. 

Parochiekoor o.l.v. dirigent/organist S. Ruisch. 

Omdat het dan nog Advent is, zal deze viering in 

het teken van het uitzien naar de aankomende 

geboorte van Christus staan. 

Aansluitend vieren we samen alvast een 

traditionele gezellige kerstmiddag met verhalen, 

gedichten en samen kerstliederen zingen.  

Om 16.00 uur sluiten we deze middag af. 

Graag tot ziens op 17 december a.s. 

 

Nieuwjaarsvisite 2020 

 

Op dinsdagsmiddag 14 januari a.s.  

staat de nieuwjaarsvisite op het programma. 

Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

en een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Wij zullen 

zorgen voor de traditionele nieuwjaarsrolletjes 

en een gevuld glas om te heffen.  

Piet Kerstholt zal vertellen over nieuwjaars-

gebruiken in Europa en er zullen nog korte 

filmpjes over Groningen worden  vertoond.  

Aanvang 14.00 uur en afsluiting 16.00 uur. 

 

Gerda Hettinga – Pijkstra 

 

Informatieavond bedevaart naar Assisi 
 
Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert 
een bedevaartreis naar Assisi van 25 april t/m 3 
mei 2020. Vanwege de grote belangstelling 
wordt er een tweede Informatieavond 
georganiseerd op dinsdag 7 januari 2020. 
Aanvang  20.00 uur in de parochiezaal van de 
St.-Jozefkerk.  
Aanmelden bij: Marion Mennes (06 - 20605050) 
of Margret Pater (0597 - 415368).  

Kerstconcert in de kapel van het R.K. 
Kerkhof 

Op zaterdag 21 december is het de jaarlijkse 
traditie van het Nicolaaskoor uit Haren om het 
gratis Kerstconcert te verzorgen in de kapel van het 
R.K. kerkhof Groningen.  
U kunt bekende kerstliederen meezingen. Na 
afloop nagenieten in de aula met een glas 
glühwein.  
De toegang is gratis. Aanvang 15.00 uur. 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag 10 december 
Kerstbijeenkomst 
Deze avond vieren we samen, al luisterend naar 
gedichten, liedjes en verhalen en dat alles gaat 
vergezeld met de welbekende broodmaaltijd en 
glühwein. Lieve leden als jullie een verhaal, lied of 
gedicht in willen brengen, dan zijn die van harte 
welkom. De avond begint om 19.00 uur. 
De kosten voor deze avond: 5,00 euro. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum De 
Berk, Berkenlaan 238 (tel. 050 - 5770601). 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 
 
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 050 - 5711343). 

Zalige Titus Brandsma hoekje 
 
In het portaal van de  
St.-Jozefkerk is bij de  
hoofdingang een portret 
van de Zalige Titus  
Brandsma aangebracht.  
 
De Z. Titus Brandsma is  
afkomstig uit ons bisdom. 
Hij zal, naar verluidt, heilig 
verklaard worden. 
 
U kunt daar een lichtje  
opsteken en het mooie  
gedicht lezen dat hij in  
1942 schreef in de  
gevangenis in  
Scheveningen.  
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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/

