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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 

2 

16 februari 2020 
t/m 

21 maart 2020 

 
25 januari 

 

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 
 

De feestdagen liggen achter ons en ze waren 

mooi. Kerstavond en kerstmorgen hebben zo’n 

2000 mensen de vieringen bezocht. De koren 

hebben prachtig gezongen en met de 

misdienaars en acolieten hebben zij de 

feestelijkheid van de vieringen verhoogd. 

Zo hebben zeer velen de kerststal bezocht in de 

kerstweek, zeker tot voldoening van degenen die 

daar enige weekenden aan gewerkt hebben. Met 

altijd beperkte menselijke middelen hebben we 

het geheim van God-met-ons  gevierd. 

Zondag 12 januari sluiten we de kersttijd af met 

het feest van de Doop van Jezus in de Jordaan. 

Daar manifesteert de Drie-ene God zich aan het 

begin van Jezus’ openbare leven. 

 

De januarimaand is verder een rustige maand 

met alleen de Gebedsweek voor Eenheid onder 

de Christenen van 18 tot en met 26 

januari met als motto dit jaar: “Zij 

waren buitengewoon vriendelijk voor 

ons” (vgl. Hand. 28: 2). Er is op 19 

januari de jaarlijkse viering in de 

Nieuwe Kerk om 10.00 uur. 

 

Is de oecumene in gevaar? Het vuur 

van de jaren zestig, toen in en na het 

Concilie de katholieke Kerk zich tot 

de oecumenische beweging bekende, 

lijkt wat kleiner geworden. Alle 

kerken kampen met ontwikkelingen 

die steeds duidelijker worden in een 

afnemend aantal mensen dat zich bij de 

kerkgemeenschappen betrokken voelt. 

Een zekere moeheid en onverschilligheid 

kenmerken de laatste decennia, zeker sinds 2000 

in een steeds sneller tempo – zoals, zo lijkt het, 

bij alle ontwikkelingen in onze maatschappij. 

Waar het naar toe leidt is de grote vraag. Zeker is 

dat de geschiedenis zo vaak eerder periodes van 

afnemende godsdienstzin heeft gekend. Maar 

altijd kwam er ook weer een opleving. 

Waar ieder in eigen (kerkelijk) huis een weg 

zoekt uit deze neergang, is het vooral belangrijk 

dat men zichzelf blijft en men doet wat gedaan 

moet worden om zo een duidelijk gezicht te 

hebben en te tonen, tot ‘het’ op een gegeven 

moment weer pakt. 

Uiteraard moeten we als kerkelijke 

gemeenschappen elkaar blijven vasthouden en 

elkaar ook ondersteunen. De winst van een 

gezamenlijk gezicht in de samenleving mogen we 

niet verloren laten gaan. 

 

Op zondag 2 februari vieren we het feest van de 

Opdracht van de Heer in de tempel (ook Maria 

Lichtmis geheten). Het is een feest van de Heer, 

maar waarschijnlijk ook het oudste Mariafeest. 

Centraal staat de ontmoeting met de oude 

Simeon, die het Christuskind in zijn armen neemt 

als ‘het Licht dat de heidenen moet verlichten’. 

Vandaar de lichtprocessie waarmee de H. Mis 

begint. Het koor zingt het  ‘Nunc dimittis (...)’, 

naar Lucas 2: 29-32: “Laat nu Heer uw dienaar in 

vrede heengaan want mijn ogen hebben het heil 

aanschouwd”.  

“Ontmoeting”, heet dit feest, ‘Hypapante’ in het 

Grieks. De ontmoeting tussen Christus en zijn 

volk in de oude Simeon, en ook de ontmoeting 

van de Heer met het mensdom, ofwel de Kerk. 

 

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 -  12 januari 2020, Doop van de Heer 

Lezingen        Jesaja  42: 1 – 4, 6 - 7     |     Handelingen  10: 34 - 38     |     Matteüs:  3: 13 - 17 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  19 januari 2020, 2e zondag door het jaar 

Lezingen             Jesaja  49: 3, 5 - 6      |      1 Korintiërs  1: 1 - 3      |      Johannes  1: 29 - 34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  26 januari 2020, 3e zondag door het jaar 

Lezingen        Jesaja  8: 23b - 9: 3     |     1 Korintiërs  1: 10 - 13, 17     |     Matteüs  4: 12 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  2 februari 2020, Opdracht van de Heer 

Lezingen             Maleachi  3: 1 - 4      |      Hebreeën  2: 14 - 18      |      Lucas   2: 22 - 32 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  9 februari 2020, 5e zondag door het jaar  

Lezingen         Jesaja  58: 7 - 10      |      1 Korintiërs  2: 1 - 5      |      Matteüs  5: 13 - 16   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
12 januari: Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Henk Pasveer 
19 januari: Henk Pasveer 
26 januari: Jan van Schaik 
  Henk Pasveer 
2 februari: Henk Pasveer 
 
St.-Franciscuskerk 
12 januari: Fré de Beer 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 3 februari 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. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
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 6 februari 2020 in 
de Kapel. 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 

Collecte doeleinden 
 
12 januari:  1. Parochie 

2. Project Equador 
19 januari: 1. Parochie 
  2. Actie kerkbalans 
26 januari: 1. Parochie 
  2. Ouderenwerk parochie 
2 februari:  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
9 februari: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 

Inspiratiedag: Oefenen in spiritualiteit 
Gregoriaans zingen  
 
De Vereniging voor Latijnse Liturgie 
organiseert op zaterdag 15 februari in het 
Friese St. Nicolaasga een regionale impulsdag. 
Een inspirerende dag met zangworkshops 
Gregoriaans zingen en een inleiding over de 
spiritualiteit van het Gregoriaans. De 
zangworkshops staan onder leiding van Wilko 
Brouwers, koordirigent, zangpedagoog, 
componist en oprichter van de Gregoriaanse 
Kring in Utrecht en Den Bosch. Inleider Steven 
de Roode is cantor in de H. Antoniuskathedraal 
van Breda en bestuurslid van de Vereniging 
voor Latijnse Liturgie. Hij oefent in 
contemplatief werken met Gregoriaanse 
teksten: de relatie tussen woord en toon in 
Gregoriaanse liederen.  
 
Meer informatie: www.bisdomgl.nl. 

http://www.bisdomgl.nl/
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 Januari 2020 

14 Nieuwjaarsvisite voor Senioren in de 

parochiezaal om 14.00 uur. 

14 Lezing door Dr. Alfred Sachs over de 

Perceptie van een ‘Voltooid Leven’ in de 

parochiezaal om 20.00 uur. 

14 KVG – avond in De Berk om 20.00 uur. 

19 Dag van het Jodendom in de Synagoge 

(Folkingestraat) om 14.30 uur. 

 

 Februari 2020 

03 H. Mis in de Kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

04 Lezing door Antoine Bodar pr. over 

Schoonheid als weg naar God in de 

parochiezaal om 20.00 uur. 

06 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Nierman Centrum om 9.30 uur. 

 

 

Familieberichten 

 

Door het H. Doopsel werden in onze 

geloofsgemeenschap opgenomen: 

 Alice Vrinani 

 Rafaël Bijsma 

 Amaya Gerardo 

 

In de vrede van de Heer is overleden: 

 Henk Pasveer 

 

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 

 

 

14 Januari 2020 – Onderzoek  naar mensen met 

de perceptie van een “Voltooid leven” 

door dr. A. Sachs. Alfred Sachs (1949) studeerde 

geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Vanaf 1983 tot 2018 was hij huisarts in de stad 

Groningen. Na zijn promotie in 1997 is hij 

werkzaam geweest als universitair docent-

onderzoeker aan het Julius Centrum van het 

UMC-Utrecht en vanaf 2007-2018 als Associate 

professor. 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. 

 

Dr. Alfred Sachs (Julius Centrum, UMC-Utrecht) 

heeft samen met Dr. Els van Wijngaarden 

(Universiteit voor Humanistiek Utrecht) van 

VWS de opdracht gekregen om in 2019 

onderzoek te doen naar mensen met een 

“voltooid leven” gevoel.  

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. Bij voltooid 

leven is het lijden en de uitzichtloosheid niet 

obligaat, maar indien aanwezig dan wordt dit 

lijden niet veroorzaakt door een ziekte. Toch 

hebben deze mensen een stervenswens en 

willen ze euthanasie of hulp bij zelfdoding om 

hun leven te beëindigen.  

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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De vraag vanuit de gemeenschap aan de 

overheid is om ook deze groep te voorzien in 

een niet-strafbare vorm van hulp bij zelfdoding. 

Naast de vraagstelling van dit onderzoek, zullen 

met name begrippen als autonomie, 

zelfbeschikking en stapeling van 

ouderdomsklachten, conform de wet 

omschreven, worden gepresenteerd.  

Het doel van de avond is de thematiek 

aangaande “voltooid leven” te verduidelijken 

om zich een goed beeld ervan te kunnen 

voorstellen.       

 

4 februari 2020 – Schoonheid als weg naar God 

door dr. A. Bodar pr. Antoine Bodar doceerde 

kunstgeschiedenis en filosofie van de kunst aan 

de universiteit van Leiden en was bijzonder 

hoogleraar 'cultuur, christendom en media' aan 

de universiteit van Tilburg. Hij woont en schrijft 

in Rome en publiceert essays en boeken over 

deze onderwerpen met bijzondere belangstelling 

voor liturgie. 

 

Volgens de even oude als nog altijd geldende 

leer en overtuiging van de Moederkerk is God 

één, waar, goed en schoon. Als de ene God in 

drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) is 

Hij de waarheid, de goedheid en de schoonheid. 

We leven in een periode dat waarheidsvinding 

als gegeven wordt betwist in de meningsvorm 

over relativisme (iedereen zijn eigen waarheid) 

en ook inzake goedheid (die veelal afhankelijk is 

van onderscheiden meningen omtrent leven en 

dood en dergelijke).  

Schoonheid, ondanks de misvatting over de 

betwisting of de ene smaak beter is dan de 

andere (hetwelk natuurlijk zo is), is een wat 

minder zorgelijke eigenschap van God dan die 

over waarheid en goedheid. 

De weg naar God dus als schoonheid is het 

thema van de lezing – de ontroering in het 

wisselen van blikken, de gewaarwording van de 

natuur, de geboorte van een kind, de 

verliefdheid tussen twee personen, de 

bewogenheid door muziek, het besef van eigen 

kleinheid tegenover een grootheid die ons te 

boven gaat. 

En dan ook nog de aanraking door God – Hij, de 

persoonlijke God, Die voor ons niet te bevatten 

is omdat Hij te groot voor ons is. 

Die ervaring van schoonheid geschiedt in de 

liturgie – de aanraking van hemel en aarde, 

bescheiden over en weer, in het christelijke 

ritueel dat in stylering gestalte geeft aan de 

viering van God als de opperste schoonheid. 
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Column Bisschop:  

Leven vanuit een roeping 

 

Er gebeurt iets in je leven waardoor je niet meer 

op dezelfde manier naar de wereld kunt kijken. 

Je komt iemand tegen die je uit je evenwicht 

brengt en waardoor je anders naar iemand van 

het andere geslacht gaat kijken. Je ontdekt een 

stil verlangen dat een nieuwe richting geeft aan 

je leven. Je wordt geconfronteerd met een 

getuigenis waarin je kennis maakt met 

ervaringen die je zelf niet hebt en die authentiek 

overkomen. Met deze omschrijvingen probeer ik 

aan te geven wat roeping is.  

 

In het weekend van 25-27 oktober was ik met 

een groep van 22 jonge mensen bij de zusters in 

Thuine (Duitsland, bij Coevorden de grens over) 

om over roeping te spreken. De kloosterlijke 

omgeving maakte het spreken over dit 

onderwerp gemakkelijker. De jonge mensen die 

bij elkaar waren konden serieus luisteren, 

vragen stellen en er met elkaar over spreken. 

Het gebed, zowel de eucharistie, het 

getijdengebed als de aanbidding van het 

Allerheiligste Sacrament boden een 

voedingsbodem om vanuit een persoonlijke 

geloof naar het eigen leven te kijken.  

 

Roeping is je aangesproken weten door de 

mensen om je heen, mensen met hun noden en 

verlangens. Roeping is vertrekken vanuit de 

ander en niet vanuit jezelf. Roeping is je 

gezonden weten naar een plek waar je zelf nog 

niet aan had gedacht. Zo werkt God en zorgt Hij 

voor zijn volk. Roeping heeft ook te maken met 

bekering en verandering van levensstijl. Je zelf 

naar God keren, je op Hem oriënteren en je 

laten zenden. Je weet nooit precies hoe dat 

uitpakt.  

 

Het was goed om met jonge mensen een paar 

dagen samen te zijn en hun gedachtenwereld te 

delen, hen te leren kennen, en iets van mezelf 

te vertellen. Ik heb ook een 

roepingsgeschiedenis en een levenspad. Die 

ervaring kon ik delen. Als het anderen helpt om 

hun levensweg te ontdekken, doe ik dit graag.  

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen-Leeuwarden 

 

 

Deelname aan het Roepingen weekend 

2019 in Thuine 

door Yannick J.E. de Mooij 
 

Afgezonderd van eenieders dagelijkse sleur, 

omringd door een rust die alleen door de 

devotie voor de Allerhoogste bewerkstelligd kan 

worden, hebben we in het laatste weekeinde 

van oktober onderscheiden wat God voor ons 

leven heeft bestemd. In deze vredige 

ballingschap, ondanks dat het niet ver van huis 

is, hebben wij onze hoop op een meer 

Godgewijd leven gevonden. 

 

We zijn ontvangen door de zusters 

Franciscanessen in hun klooster te Thuine in 

Duitsland. De zusters, vervuld van een liefde 

voor de Heer die ons gelijk aanscherpte op de 

hemelse aanwezigheid, hebben ons hartelijk 

welkom geheten in hun gasthuis ‘Sint Agnes’. De 

schone en kalme omgeving van het klooster 

diende tijdens het weekend als de perfecte 

plaats waar wij, allen jonge mensen, ons geloof 

konden verdiepen. De Christus-Koning Kerk en 

met name de aansluitende kapel, waar ieder uur 

van elke dag het Allerheiligste wordt aanbeden, 

vormden naar mijn beleving een prachtige en 

passende omgeving voor bezinning en gebed. In 

de geboden ruimte en rust hebben we ons 

opengesteld voor de Heer om zo te kunnen 

onderscheiden wat onze roeping in het leven 

kan zijn.  

Tijdens het roepingenweekend kregen we veel 

aangereikt voor deze onderscheiding. Drie 

getuigenissen hoorden we over verschillende 

roepingen binnen het leven met God. 
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De getuigenis van één van de zusters 

Franciscanessen, van een pater van de 

Spiritijnen en van een huisvader die zijn leven 

gewijd heeft aan God. De zuster vertelde hoe ze 

beetje bij beetje en door goddelijk toeval was 

geleid tot een religieus leven in het klooster. De 

pater vertelde dat hij vroeger met heel zijn hart 

priester wilde worden, maar het niet kon 

worden. Toch werd hij uiteindelijk via veel 

omwegen gebracht tot het priesterschap binnen 

de congregatie van de Heilige Geest. Tot slot 

vertelde een huisvader over zijn zoektocht naar 

God samen met zijn vrouw. Zij zijn voor God een 

huwelijk aangegaan en zijn gezegend met vijf 

kinderen. Het laatste was ook de reden dat zijn 

vrouw niet aanwezig kon zijn om haar zijde van 

het verhaal te vertellen. 

 

Ter bezinning hebben we met een woord van 

onze bisschop over het Evangelie van de zondag 

(Luc 18: 9-14), afzonderlijk van elkaar, een stille 

wandeling gemaakt om biddend na te denken 

over het vele dat we hebben gehoord. 

 

Wij jongeren, met heel verschillende 

achtergronden en ieder met een bijzondere 

getuigenis van het geloof, hebben met elkaar 

het getijdengebed gebeden en boven alles met 

elkaar het Heilig Misoffer gevierd. In groepen en 

aan de eettafel hebben we elkaars opvattingen 

over het geloof leren kennen en het gelovig 

leven in de praktijk van alledag besproken. Dat 

leidde tot een verdieping van ons eigen geloven. 

Het was ontroerend om ieders weg naar God te 

leren kennen. Door dit alles en meer heeft dit 

weekend geleid tot een verbroedering van jonge 

katholieken in het bisdom Groningen-

Leeuwarden.  

 

Mijn bede is dat wij aanhoudend bidden voor 

een aan God gewijde invulling van ons leven en 

met name voor roepingen tot het priesterschap, 

ouderschap en het religieuze leven.

Avond over gebed woensdag 4 maart 

2020  

 
Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert 

de Projectgroep Toerusting van het Bisdom  

Groningen-Drenthe een avond over gebed. 

Bidden …. wat is het eigenlijk? Verschillende 

soorten van gebed komen voor het voetlicht, 

zoals het formuliergebed, de rozenkrans, het 

Jezusgebed, overweging van de H. Schrift, 

getijdegebed en stil gebed. 

Bidden staat niet los van het dagelijkse leven. Er 

moet een soort verbinding zijn tussen gebed  

en je leven van alle dag. Bidden kun je overal, 

maar ervaren we dat ook echt zo? Of denken we 

dat het alleen maar in de kerk kan? 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 

 

Waar: Parochiezaal Winschoten, Langestraat 75, 

9671 PC Winschoten 

Wanneer: Woensdag 4 maart 2020, van 20.00 

tot 22.00 uur 

Door: Pastor Myriam Oosting, pastoraal 

werkster H. Hildegard parochie  

 

Aanmelden tot 27 februari 2020 bij: Vicariaat 

Groningen-Drenthe, t.a.v. mevr. L. Winter, Ubbo 

Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen (tel. 050 - 

4065888); e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  
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Blasius van Sebaste 

door Dick van der Meijden 

 

De Heilige Blasius (+ 316) was 

bisschop van Sebaste (Armenië). 

Vanwege de heersende 

christenvervolgingen onder keizer 

Licinius hield hij zich schuil in een 

bos. Volgens de legende leefde hij 

daar in vrede met de wilde dieren. 

De wilde dieren kwamen hem zelfs 

opzoeken om zich door hem te 

laten genezen. Hij werd bij toeval 

gevonden, toen Romeinse soldaten 

op zoek waren naar wilde beesten 

die men nodig had voor de spelen. 

 

Dit is de geschiedenis van een 

heilige, die de dieren liefhad en 

daarom op zijn beurt door de 

dieren werd bemind. Zo begint het 

levensverhaal over de Heilige 

Blasius, bisschop van Sebaste. Hij 

hielp en genas alle schepselen, 

zowel mens als dier. De heidenen 

waren jaloers en wilden hem en 

andere christenen doden in de 

plaatselijke arena. Daarom zond de 

gouverneur Agricola in 316 zijn soldaten de 

bergen in om wilde dieren te vangen. Maar er 

was geen beest te bekennen tot zij in Blasius' 

grot kwamen. Daar vonden zij alle wilde dieren 

waarvoor zij zo bang waren: leeuwen, tijgers, 

luipaarden, beren en wolven; zij kwamen elke 

morgen de Heilige man begroeten. Midden 

tussen hen lag Sint Blasius in gebed. Hij was 

daar zo verdiept, dat hij de soldaten die met hun 

netten en speren waren gekomen om de dieren 

te vangen, zelfs niet opmerkte. Hoewel de 

dieren zeer bang waren, gaven ze geen enkel 

geluid; zij wilden hun meester niet storen. Zij 

hielden zich doodstil, terwijl zij met hun grote 

gele ogen de soldaten aanstaarden. Maar die 

waren zo verbaasd door wat zij zagen, dat ze 

stilletjes weer wegslopen zonder ook 

maar een vinger uit te steken naar een 

van de dieren. En zij gingen terug naar 

de gouverneur om hem te vertellen 

wat zij hadden meegemaakt. "Zo, dat 

moet dan een christen wezen", 

antwoordde gouverneur Agricola, toen 

hij het hele verhaal gehoord had, 

"Alleen christenen zijn zulke dikke 

vrienden met de dieren. Breng hem 

hier vóór mij." Dat gebeurde. 

 

Toen hij naar de stad werd 

overgebracht, kwam een vrouw op 

hem af met haar zoontje bij wie een 

visgraat in de keel was blijven steken. 

Het kind dreigde te stikken. Onder 

tranen smeekte zij hem om hulp. 

Blasius legde het kind de handen op en 

sprak een gebed uit dat het kind gered 

mocht worden. Op hetzelfde moment 

werd het jongetje gered. 

In de stad werd Blasius gevangen gezet 

en aan foltering onderworpen. Na 

verschillende folteringen werd de 

heilige uiteindelijk onthoofd.  

 

Het verhaal van het jongetje met de 

doorgeslikte visgraat ligt aan de basis van de 

zogeheten Blasiuszegen. Daarbij plaatst de 

priester, gekleed in albe, twee gekruiste lange 

kaarsen rond de nek van de gelovige en spreekt 

een gebed waarin hij vraagt om op voorspraak 

van de H. Blasius de gelovige tegen keelziekten 

te beschermen. Daarna zegent de priester de 

gelovige. 

Vanwege de wonderen en de genezingen die 

Blasius deed, gold hij in de middeleeuwen als 

een van de 14 ‘Noodhelpers’, heiligen die bij 

verschillende kwalen konden worden 

aangeroepen. 
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Toen geloof een keuze werd 

door Jabik Zeinstra 

 

Het begrip ‘geloof’ heeft een geschiedenis. Wat 

wij vandaag ‘geloof’ noemen, is een vrij recente 

uitvinding. Vóór de zeventiende eeuw was 

‘geloof’ in het Westen een concept dat zwaar 

bewaakt werd door de kerk. Als je het verkeerde 

geloofde, of op de verkeerde manier, geloofde 

je eigenlijk niet. Middeleeuwse theologen 

maakten een scherp onderscheid tussen ‘geloof’ 

en een mening. Voor hen was een mening een 

verstandelijke keuze, die ook anders kon 

uitvallen. Geloof daarentegen was een 

onwrikbare zekerheid. Vanouds geloofden 

christenen op gezag (van de apostelen, de 

kerkvaders of de kerk), niet op basis van eigen 

inzichten. Kerkvader Augustinus zei in het jaar 

391: ‘Wie gelooft, gelooft iemand anders’. Het 

komt niet aan op bewijzen of argumenten. 

Lactantius, een adviseur van keizer Constantijn, 

schreef omstreeks 310: ‘Als u gelooft, waarom 

verlangt u dan naar een reden, die als gevolg 

kan hebben dat u niet gelooft? Als u naar een 

reden verlangt, als u dus vindt dat geloof om 

onderzoek vraagt, dan gelooft u niet’.  In deze 

denktrant was een verkeerd geloof eigenlijk 

geen geloof, maar slechts een mening – het 

afgaan op een of ander profaan bewijs of 

argument, in plaats van op de volmaaktheid van 

God en de kerk. 

 

Dit strikte denkkader werd een wapen in 

handen van de Reformatie. Met het 

uiteenvallen van de westerse christenheid kreeg 

geloof de betekenis van het exclusieve bezit van 

de waarheid. De elkaar bestrijdende partijen 

bleken de anderen moeilijk als ‘gelovigen’ te 

kunnen zien. Voor calvinisten waren gelovigen 

niet degenen die gehoorzaam waren aan de 

kerk, maar de kleine minderheid die door God 

was uitverkozen om te verlossen: de 

uitverkorenen. Voor de overigen ‘blijft niets 

over dan de smaad van het atheïsme’, schreef 

Calvijn in 1560. Rooms-katholieken vonden het 

protestantisme een negatief geloof: het was 

vooral het afwijzen van wat de Kerk geloofde. 

‘Atheïsme’ was een nieuw woord halverwege de 

zestiende eeuw: het dook ineens in vrijwel alle 

Europese talen op. De Reformatie bedoelde er 

‘ongelovigen’ mee: niet omdat veel mensen 

ophielden in God te geloven –  dat was niet zo 

en ze waren er helemaal niet blij mee als ze 

‘atheïst’ werden genoemd – maar omdat geloof 

iets zeldzaams werd door steeds strakkere 

omschrijvingen.  

 

Deze houdgreep werd verbroken in de vroege 

Verlichting, niet door argumenten tegen religie, 

maar door gelovigen die zich bevrijdden van het 

gezag van de kerk als fundament van hun 

geloof.  

De Franse filosoof Blaise Pascal, een aanhanger 

van de jansenisten in de R.K. Kerk, wilde 

katholiek blijven, maar was tegen de paus. Hij 

koppelde ‘geloof’ los van gezag. Geloven doe je 

niet omdat je iets gehoord hebt, schreef hij: 

“Het is je eigen instemming met jezelf, de 

voortdurende stem van je eigen ratio en niet 

van anderen, die je tot geloof brengt.”  

Vanuit een andere invalshoek wees de Engelse 

filosoof John Locke het idee af dat ‘geloof’ iets 

anders is dan een ‘mening’. “Op grond van 

argumenten of aanwijzingen nemen wij aan dat 

iets waar is”, schreef hij. Op die manier vorm je 

een geloof, een instemming of een mening. In 

deze nieuwe denklijn wordt ’geloof ’een 

menselijk oordeel, zonder  pretentie van 

absolute of ontwijfelbare waarheid. En zo werd 

het geloof een individuele keuze… 

 

Naar: Ethan Shagan, The Birth of Modern Belief 

(2019) 
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Retraite Maart 2020: Paulus, een 
dienstknecht van Christus Jezus 
 
Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) 
een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat 
over het leven en de betekenis van de apostel 
Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek 
tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de 
Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na 
zijn bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als 
een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij 
schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en 
steden op zijn zendingsreizen. In dit retraiteweekend 
maken we kennis met het leven en enkele brieven van 
de apostel Paulus. 
 
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland.   
Datum: vrijdag 27 maart - zondag 29 maart 2020.  Tijd: 
aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.   
Opgave vóór 13 maart 2020 bij het Bisdom Groningen-
Leeuwarden, Lisette Winter, e-mail: 
l.winter@bisdomgl.nl (tel. 050 – 4065888). 
Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat (tel. 
0518 – 451751). 

Geschiedenis van de R.K. jongens-en 
meisjescongregatie 1957-1969 
 
In november verscheen het boek In een 
tijdsgewricht. De R.K. jongens-en 
meisjescongregatie in de stad Groningen 
tussen 1957 en 1969 van Rudolf van 
Glansbeek. Het is de geschiedenis van een 
interparochiële jeugdvereniging die vanuit 
de Sint Jozefparochie was opgericht door 
pater Hans Mulders S.J. 

 

Pater Mulders zette zich in voor de 
geestelijke vorming van de doelgroep 
jongens van 12 tot 20 jaar. Tevens 
stimuleerde hij de jongeren tot sociaal 
engagement. Hij wist de katholieke jongeren 
in verenigingsverband te binden met een 
breed scala aan sociale, maatschappelijke en 
culturele activiteiten en met name ook met 
kerkelijke en godsdienstige activiteiten. Zo 
maakte de congregatie onder zijn leiding 
verschillende reizen, onder meer naar 
Lourdes. Vanaf 1963 was er ook een 
meisjescongregatie en kreeg pater Mulders 
assistentie van pater Ben Menken S.J. 
Na het vrijkomen van de Sint Jozefschool aan 
de Polderstraat werd het schoolgebouw in 
1965 verbouwd tot verenigingsgebouw voor 
de congregatie: ‘De Polderij’. 
 
Het boek kost € 17,50. Het is te koop in de 
boekenstand van de St.-Jozefkathedraal. U 
kunt het ook bestellen bij de auteur (e-mail: 
rcmvanglansbeek@hetnet.nl), onder 
betaling van € 24,- (inclusief verzendkosten) 
op bankrekeningnummer NL28 RABO 0325 
1536 39 t.n.v. R.C.M. van Glansbeek. 

19 maart te Emmeloord: Ontmoetingsdag 
Partnerverlies  
 
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 19 maart in 
het parochiehuis, Koopmansplein 1 te 8302 GK 
Emmeloord (naast de H. Michaëlkerk.) 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 10 maart bij het bisdom Groningen-
Leeuwarden, Lisette Winter (tel.: 050 -4065888) email: 
l.winter@bisdomgl.nl. Meer informatie: 
www.bisdomgl.nl. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:rcmvanglansbeek@hetnet.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.bisdomgl.nl/
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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. 

Gebedsweek voor de Eenheid van de 
Christenen: 19 - 26 januari 

 
Het thema voor de Week van Gebed is 
‘Buitengewoon’. Het thema voor 2020 is 
voorbereid door de kerken van Malta. Het thema 
‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van 
Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we 
dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op het eiland. Daar worden zij met 
buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze 
gebeurtenis markeert het moment waarop het 
evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de 
bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende 
gebedsweek worden wij daarin meegenomen. 
In de Week van Gebed vindt er iedere dag 
(uitgezonderd de woensdag) een oecumenische 
gebedsdienst plaats in verschillende kerken in de 
stad. Op woensdag 23 januari wordt een 
kerkentocht georganiseerd. Een wandeling langs 
verschillende kerken in de binnenstad met 
aandacht voor verschillende gebedstradities, o.a. 
langs de St.-Jozefkerk.  
Aanvang: 19.30 uur bij de Jeruzalemkerk. 
Info: www.weekvangebed.nl/gebedslocaties 

Cursusaanbod Bonifatius Academie 
Lente 2020 
Op 8 februari gaan de nieuwe cursussen van 
start van de Bonifatius Academie van het 
bisdom.  
De folders met het cursusaanbod zijn aanwezig 
in de parochie. Mocht u belangstelling hebben 
dan kunt u daar een folder verkrijgen. 
De folder met cursusaanbod kunt u ook vinden 
op de website www.bonifatiusacademie.nl. 

Vormselweekend: Meer!  
31 januari t/m 2 februari 2020 
 
Het vormselweekend van eind januari vindt 
plaats in Appelscha. Voor de vormelingen zijn er 
tal van activiteiten, zoals (buiten)sport en spel, 
samen eucharistie vieren met de bisschop. 
Het weekend wordt geleid door jongeren, maar 
er zijn ook begeleiders van je parochie bij 
 
Meer! = meer ontmoeting, meer sport & spel, 
meer natuur, meer muziek, meer film, meer 
vormsel, meer vieren, meer gezelligheid, meer 
vrienden! 
 
De kosten zijn € 30,- pp voor de vormelingen 
die op de Martinusdag zijn geweest en € 35 ,- 
voor wie alleen het weekend meedoet. 
Gegevens over waar je moet zijn en wat er mee 
moet, krijg je in de laatste week toegezonden.  
 
Aanmelden via aanmeldformulier op 
www.bisdomgl.nl of via jongeren@bisdomgl.nl. 
Aanmelding van groepen graag vóór 17 januari 
2020. 
Meer info: 06 - 24863901  
Betaling: Je ontvangt een rekening na het 
weekend. 

http://www.bisdomgl.nl/
mailto:jongeren@bisdomgl.nl
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Seniorenmiddagen  

 

Terugblik op Kerstmiddag 

We mogen terugkijken op een gezellige, goed 

bezochte kerstmiddag.  

Het is altijd fijn om te beginnen met een H.Mis, 

met een goede overweging door onze pastoor.  

Het koor zong mooi. Zelfs het vuur van de 

herders in de kerststal brandde al volop. Zo 

kwamen we  al goed in de kerststemming.  

Aansluitend een  gezellige middag in de sfeervol 

versierde zaal. De kerstliederen werden weer  

uit volle borst meegezongen en over de 

kerstquiz werd hevig overlegd. 

Al snel was het tijd voor de afsluiting en 

Met een ,,graag tot de nieuwjaarsvisite” namen 

we afscheid. 

 

Nieuwjaarsvisite 

Op dinsdagmiddag 14 januari 2020, aanvang 

14.00 uur, organiseren wij weer onze 

traditionele nieuwjaarsvisite. 

Een goede gelegenheid om elkaar een zalig 

nieuwjaar te wensen en het glas te heffen. 

Natuurlijk zullen er nieuwjaarsrolletjes worden 

aangeboden, als symbool voor het jaar dat zich 

nog zal uitrollen. 

Op het programma staan korte filmpjes over 

Groningen. Piet Kerstholt zal ons iets vertellen 

over nieuwjaarsgebruiken in Europa.  

Om 16.00 uur afsluiting. 

Graag begroeten wij U op 14 januari a.s. 

 

Werkgroep Seniorenmiddagen 

 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 

 

Dinsdag 14 januari: Santiago de Compostella. 

 

Marika Meijer neemt ons mee op haar tocht 

naar Santiago de Compostella, een 

bedevaartplaats gelegen in het noordwesten 

van Spanje. Pelgrims uit heel Europa eindigen 

hier hun voettocht. De presentatie gaat 

vergezeld van lichtbeelden. 

 

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). 

 

 

Stille Omgang 
 

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 

2020 zal in Amsterdam weer de jaarlijkse Stille 

Omgang worden gehouden. Duizenden 

katholieken lopen in stilte de processieroute 

door de Amsterdamse binnenstad.  

De intentie luidt: “De luisterende mens is 

AANWEZIG bij de Ander….”. Ontleend aan: Frans 

van der Lugt S.J., Liefde en luisteren. 

Zo staan we hier al lopende bij stil, 5 jaar na de 

moord op pater Frans van der Lugt in Syrië.  

Zie: www.fransvanderlugt.org. 

 

Het zou fijn zijn als vanuit het noorden een 

grote groep per bus richting Amsterdam kan 

vertrekken om aan de Stille Omgang deel te 

nemen. Om u in de gelegenheid te stellen 

hieraan deel te nemen zal een bus rijden. U kunt 

op diverse plaatsen instappen.  

Opstapplaatsen zijn: 

‒ 17.30: Uithuizen, Kennedylaan 33 

‒ 18.00: Groningen, Hoofdstation, verzamelen in 

de hal 

 

Uw financiële bijdrage is € 22.00 p.p., over te 

maken op: NL 71 ABNA 05 02 48 89 64 t.n.v.  

A. Lukassen o.v.v. Stille Omgang. 

 

Inlichtingen bij:  

Dhr. A. Lukassen (tel. 050 – 3134872) 

Opgave bij: Dhr. A. van den Hende, e-mail: 

stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com 

 

http://www.fransvanderlugt.org/
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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 

 

http://www.garagetnoorden.nl/

