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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 
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22 maart 2020 
t/m 

25 april 2020 

 
29 februari 

 

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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Wat doen we met de vasten in het licht van “Laudato Si” 

 

 

Sinds de invulling van de vasten aan de 

gelovigen zelf is overgelaten, is het vaak niet 

eenvoudig om daarin keuzes te maken. 

Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om ons 

leven met God te versterken en ook als lid van 

de gemeenschap die op de Dag des Heren 

samenkomt om Hem te eren, te danken en zijn 

nabijheid te vragen in ons dagelijks leven. 

 

Ook denk ik aan de encycliek (= rondzendbrief) 

van de paus over de zorg voor het 

gemeenschappelijk huis, de aarde: Laudato Si 

van 2015. Daarin wordt de hele problematiek 

omtrent het klimaat en het milieu aan de orde 

gesteld, maar de brief houdt ook een oproep in 

aan ieder persoonlijk en aan de gemeenschap 

die wij vormen. 

Graag reik ik u enkele gedachten van de paus 

aan die ons persoonlijk kunnen inspireren en 

een weg wijzen. 

 

De paus stelt dat de roeping behoeders van 

Gods werk te zijn een wezenlijk onderdeel van 

een deugdzaam leven is. Het is niet iets 

vrijblijvends  of van minder belang. Wij moeten 

een bekering ervaren, een verandering van het 

hart. Is dat niet de oproep bij uitstek voor de 

vasten, de veertigdagentijd!? 

 

In de eerste plaats gaat het om dankbaarheid en 

belangeloosheid, stelt de paus. Dat wil zeggen 

de erkenning van de wereld als een, vanuit de 

liefde van de Vader, ontvangen geschenk. 

Zijn wij ons niet te veel gaan beschouwen als 

heersers en zijn we niet vergeten dat wij alles 

ontvangen hebben - tot onszelf toe? Wij zijn niet 

heersers maar beheerders. Wanneer we dat 

inzien, kan dat belangeloze inzet en 

edelmoedigheid brengen. 

Ieder schepsel weerspiegelt iets van God. Als we 

in het evangelie lezen over de vogels “en dat 

God niet een van hen vergeet”(Luc. 12: 6), zegt 

dat ook niet hoe wij met de andere schepselen 

moeten omgaan? 

 

Er is ook het gegeven van de hebzucht. De 

constante opeenhoping van 

consumptiemogelijkheden leidt het hart af, tot 

op de zondag toe, waarop men maar kan blijven 

kopen. Soberheid past bij de veertigdagentijd. 

Men heeft weinig nodig om toch vervuld te 

leven. Geluk vereist het kunnen beperken van 

sommige behoeften die ons betoveren. 

 

Soberheid en nederigheid hebben geen 

positieve waardering meer. Maar we moeten 

niet vergeten dat het deugden zijn. Het is 

moeilijk die te doen rijpen als wij God uit ons 

leven buitensluiten en het ‘ik’ zijn plaats 

inneemt. Als wij denken zelf te kunnen bepalen 

wat goed en slecht is. Is dat niet de oerzonde? 

 

Kunnen wij bijvoorbeeld ook het gezinsleven 

bevorderen? Het gezin, die centrale wezenlijke 

cel in iedere gemeenschap, die een gave van 

God is, mag onze aandacht krijgen waar het 

verbondenheid, geborgenheid en een veilige 

basis mag bieden aan kinderen en ouders – 

zeker ook in het beleven van het geloof. Bidden 

aan tafel als een kort moment van rust en 

dankbaarheid, bidden voor het slapen gaan, 

bijbelverhalen voorlezen, samen naar de kerk 

gaan. De paus noemt het gezin “de zetel van de 

cultuur van het leven”. 

 

Van harte hoop ik dat u met deze gedachten of 

enkele ervan de voorbereiding op Pasen inhoud 

kunt geven, om zo op te gaan naar het feest der 

feesten in het jaar van 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 -  16 februari 2020, 6e zondag door het jaar  

Lezingen          Sirach  15: 15 - 20      |      1 Korintiërs  2: 6 - 10      |      Matteüs  5: 17 - 37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  23 februari 2020, 7e zondag door het jaar 

Lezingen        Leviticus  19: 1 - 2, 17 - 18   |   1 Korintiërs  3: 16 - 23   |    Matteüs   5: 38 - 48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Woensdag-  26  februari 2020, Aswoensdag, Vasten- en onthoudingsdag 

      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis met oplegging van het askruisje 
   19:00 Pontificale H. Mis met oplegging van het 
    askruisje 
     

 

Zondag -  1 maart 2020, 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen          Genesis  2: 7 - 9;  3: 1 - 7     |     Romeinen  5: 12 - 19     |     Matteüs  4: 1 - 11 

                               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) 
     

 

Zondag -  8 maart 2020, 2e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen         Genesis  12: 1 - 4a      |      2 Timoteüs  1: 8b - 10      |      Matteüs  17: 1 - 9 

                               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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Zondag -  15 maart 2020, 3e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen         Exodus  7: 3 - 7     |      Romeinen  5: 1 - 2, 5 - 8      |      Johannes  4: 5 - 42 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

16 februari: Mandy en Deyjah Parlevliet 
23 februari: Jan van Schaik  
 Moos Heuting 
1 maart: Overleden Willem Raben en 

dochter  
 Marianne 
 Voor een goede vakantie 
8 maart: Overleden zoon Hans 

Jan van Schaik 
 

St.- Franciscuskerk 

16 februari: Gré Staal 

1 maart: Gré Staal 

15 maart:  Gré Staal 

Collecte doeleinden: 

16 februari:  1. Parochie 
2. Bloemversiering kerken 

23 februari: 1. Parochie 
  2. Actie Kerkbalans 
26 februari: 1. Vastenactie 
1 maart: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
8 maart:  1. Parochie 
  2. Voedselbank 
15 maart: 1. Parochie 
  2. Onkosten kindercrèche 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 2 maart 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 5 maart 2020 
in de Kapel. 
 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 

H. Vormsel 2020 
 
Op zondag 31 mei (Hoogfeest van Pinksteren) 
komt de bisschop het H. Vormsel toedienen in de 
Hoogmis van 11.00 uur in de St.-Jozefkathedraal. 
Jongeren die in groep 8 of al op het voortgezet 
onderwijs zitten, kunnen zich hiervoor opgeven bij 
het secretariaat, tel. 050 – 3124215 of 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
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                   Februari 2020 

25 K.V.G.-avond in De Berk om 20.00 uur.  

  

                    Maart 2020 

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

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

11 Lezing door Mgr. C.F.M. van den Hout. 
Over de betekenis van het lijden, in de 
parochiezaal om 20.00 uur. 

17 Seniorenmiddag in de parochiezaal om 
14.00 uur. 

 

Familieberichten 

 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Jacques Jacobs  

Lezing in de Sint Martinusparochie  

De avond begint om 20.00 uur en wordt 
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 
 
11 maart 2020 – Hoe denken over God in het 
licht van het lijden? 
Door mgr. dr. C.F.M. van den Hout. Mgr. dr. 
C.F.M. van den Hout is bisschop van Groningen 
– Leeuwarden. Mgr. Van den Hout studeerde 
Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit 
Gregoriana in Rome en promoveerde aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen op een 
proefschrift over het boek van de profeet 
Zacharia. 
 
Het lijden maakt deel uit van het menselijk 
bestaan. Het is ook altijd een onderwerp 
geweest om over na te denken. Waarom is er 
lijden en waarom moet ik lijden? We kunnen er 
filosofisch over reflecteren, maar in het 
bijzonder stelt zich de vraag naar het lijden bij 
christenen. We geloven in een goede God. Hoe 
kan Hij het lijden toestaan of willen? Waarom is 
er het kwaad? Een definitief antwoord zullen 
we op deze vraag niet krijgen, zeker niet als het 
lijden ons persoonlijk raakt. We kunnen er wel 
over nadenken samen met gelovigen die het 
vóór ons hebben gedaan. Het boek Job helpt 
ons gedachten te formuleren over de betekenis 
van het lijden.  

Stille Omgang in Amsterdam voor 
Jongeren  
 
Op zaterdag 21 maart a.s. is in de Mozes en 
Aäronkerk te Amsterdam het 
jongerenprogramma van de jaarlijkse Stille 
Omgang. Een programma dat in het teken 
staat van het thema ‘Luisteren’. Wat is 
Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou 
en hoe luister jij naar de ander? Welke 
vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij 
God ervaren door te Luisteren?   
 
Het Jongeren Platform van ons bisdom 
organiseert de reis naar Amsterdam. We 
vertrekken zaterdag 21 maart tussen 16.15-
17.15 uur. Terugkomst 's nacht is tussen 
02.00-03.00 uur. Kosten voor deelname zijn  
€ 20,- . Meld je aan voor 16 maart a.s. via: 
jongeren@bisdomgl.nl. Vervoer is door car-
pooling. 
 
De jaarlijkse Stille Omgang (stille tocht) in 
Amsterdam is een eeuwenoude traditie en 
sinds enige tijd uitgebreid met een speciaal 
jongerenprogramma. God werkt in deze 
stad, met haar bewoners en de mensen die 
er op bezoek komen. God is bezig met jou! 
Duizenden gingen je al voor. Het 
jongerenprogramma in de Mozes en 
Aäronkerk gaat vooraf aan de stille tocht 
door de stad. 
 
Voor meer info: kijk op www.sojongeren.nl. 
Of blijf op de hoogte via 
facebook.com/StilleOmgang en 
instagram.com/stilleomgang. 
Contact met de organisatie in Amsterdam 
via: info@stille-omgang.nl.  
 
Namens het Jongeren Platform,  
Marieke de Winter (voorzitter) 

http://www.stmartinusparochie.nl/
mailto:jongeren@bisdomgl.nl
http://www.sojongeren.nl/
https://www.facebook.com/StilleOmgang
https://www.instagram.com/stilleomgang/
mailto:info@stille-omgang.nl
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Thema 2020: Werken aan je toekomst: een beter leven dankzij goed onderwijs 

 

De Sint Martinusparochie sluit voor het doel van 

de Vastenactie aan bij het landelijke thema van 

Vastenactie. De campagne van Vastenactie in de 

veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en 

met 12 april – staat in het teken van 

beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Met een gedegen 

opleiding zijn mensen namelijk beter in staat 

een redelijk inkomen te verdienen en eventueel 

een eigen bedrijf op te zetten.  

 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 

vierduizend mensen een beroepsopleiding met 

hulp van Vastenactie en kregen meer dan 

tienduizend jongeren basis- of voortgezet 

onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 

2020 willen we nog veel meer mensen een 

steuntje in de rug geven om hen te helpen een 

zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor 

zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol 

kunnen spelen in hun gemeenschap.  

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 

Met het campagnethema ‘Werken aan je 

toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van 

de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed 

onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. 

Daartoe zetten we ons in voor projecten die 

verschillende vormen van voortgezet onderwijs 

beschikbaar en toegankelijk maken voor 

mensen in ontwikkelingslanden. Ook 

ondersteunen we mensen bij het opzetten van 

een eigen onderneming.  

 

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen 

Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van 

de kinderen in ontwikkelingslanden naar de 

basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 

procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in 

deze landen vaak worden uitgesloten van 

onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel 

er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen 

kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien 

is alleen basisonderwijs niet voldoende om een 

goede baan te vinden en zo de cyclus van 

armoede te doorbreken. Net als in Nederland is 

een vervolgopleiding echt noodzakelijk.  

 

Eerlijk werk voor iedereen 

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak 

van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen 

daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid 

als volwassenen. In 2017 had dertien procent 

van alle jongeren geen werk. Overigens biedt 

een baan niet automatisch een uitweg uit de 

armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen 

mannen en vrouwen mét een baan toch in 

armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht 

betaald werk, vaak in onveilige en 

mensonwaardige arbeidsomstandigheden.  

 

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in 

brengen en de kans op een goede baan 

vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient 

hoeft zich geen zorgen te maken over de 

eerstvolgende maaltijd of een dak boven het 

hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over 

de toekomst en actief deel te nemen aan de 

samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus 

economisch en maatschappelijk sterker. Daarom 

streven de Verenigde Naties en organisaties als 

Vastenactie naar een wereld waarin iedereen 

toegang heeft tot eerlijk betaald werk in 

acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het 

nodig om banen te creëren en 

arbeidsomstandigheden en inkomens te 

verbeteren.  

 

U kunt uw gift overmaken op rekening NL89 

INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie 

o.v.v. Vastenactie of uw bijdrage in de bus 

achter in de kerk doen. 
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Laudato Si 

door pastoor R. Wagenaar 

 
‘Laudato Si' (‘Geprezen zijt Gij’) is een encycliek 

van paus Franciscus die op 18 juni 2015 werd 

gepubliceerd. Het begin van deze pauselijke 

rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied der 

Schepping (Zonnelied) van Sint Franciscus. De 

encycliek - met als ondertitel, ‘over de zorg voor 

ons gemeenschappelijk huis’, heeft, in de geest 

van deze heilige, de beschermwaardigheid van 

de aarde en het milieu tot onderwerp. Alhoewel 

verschillende pausen vanaf de heilige paus 

Paulus VI (1971) zich hebben uitgelaten over de 

milieuproblematiek, en de noodzaak om - wat zij 

zien als - Gods schepping te behoeden voor de 

negatieve gevolgen van menselijk handelen op 

het milieu, was paus Franciscus de eerste die 

aan deze problematiek een encycliek wijdde. De 

encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, 

maar aan iedereen in de hele wereld. 

 

In deze rondzendbrief doet de paus een 

oproep: “Ik nodig dringend uit tot een nieuwe 

dialoog over de wijze waarop wij de toekomst 

van de planeet gestalte geven. Wij hebben 

behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, 

omdat de uitdaging van het milieu die wij 

meemaken, en de menselijke wortels ervan ons 

aangaan en ons allen raken. De wereldwijde 

ecologische beweging heeft al een lange en rijke 

weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen 

ontstaan die een bewustwording hebben 

bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om 

concrete oplossingen te zoeken voor de 

milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door 

de weigering van de machtigen, maar ook door 

gebrek aan belangstelling van de anderen. 

Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor 

een oplossing in de weg staat, gaat van 

ontkenning van het probleem tot 

onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of 

blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij 

hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. 

(...) Wij kunnen allen meewerken als instrument 

van God voor de zorg voor de schepping, ieder 

met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen 

initiatieven en vermogen”. 

 

De encycliek is te bestellen bij het bisdom 

Breda: email: bestel@rkk.nl.  Prijs: € 15,00. 

 

Gebed voor onze aarde 
 

Almachtige God 

die aanwezig bent in heel het universum 

en in het kleinste van Uw schepselen, 

Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, 

stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat 

wij het leven en de schoonheid zouden 

beschermen. 

Dompel ons onder in vrede opdat wij 

als broeders en zusters zouden leven 

zonder iemand schade te berokkenen. 

O God van de armen, 

help ons de verwaarloosden te hulp te komen 

en degenen die op deze aarde vergeten worden 

en in Uw ogen zo veel waarde hebben. 

Genees ons leven, 

opdat wij beschermers zouden zijn van de 

wereld 

en geen roofdieren, 

opdat wij schoonheid zouden zaaien 

en geen vervuiling noch vernieling. 

Raak de harten 

van hen die alleen winst nastreven 

ten koste van de aarde en de armen. 

Leer ons de waarde van ieder ding 

te ontdekken, met bewondering te 

beschouwen, 

te erkennen dat wij ten diepste één zijn 

met alle schepselen 

op onze weg naar Uw oneindig licht. 

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 

Ondersteun ons, zo bidden wij U, 

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en 

vrede. 

mailto:bestel@rkk.nl
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Over het celibaat 

door pastoor R. Wagenaar 
 
Wederom staat het celibaat ter discussie, nu in 

verband met de Amazone-synode en een te 

verwachten uitspraak hierover van de paus. Zal 

hij instemmen met een uitzondering voor dit 

gebied en toestaan dat zogenaamde ‘viri 

probati’, mannen die door geloof en leven 

geschikt zouden zijn, hoewel gehuwd, priester 

worden? 

Men zou zich kunnen voorstellen dat voor dit 

uitgestrekte, afgezonderde gebied een 

uitzondering wordt gemaakt ‘ad experimentum’, 

als experiment. 

Het is wel hachelijk, want men zou in zovele 

andere uitgestrekte gebieden zonder priester, 

dit dan ook kunnen opeisen. Dat zou het 

kostbare gegeven van het celibaat onderuit 

kunnen halen. 

 

Een zovele honderden jaren oude traditie 

doorbreken is meer dan riskant. Waar draait het 

op uit? Dat kan men nu niet overzien. 

En is het ook niet zo dat in deze 

geseculariseerde tijd alles zeer pragmatisch en 

praktisch wordt bezien puur vanuit ons aardse 

menselijke bevattingsvermogen? Heeft men nog 

oog voor de goddelijke werkelijkheid, voor het 

geloofsgegeven waaruit deze kerkelijke traditie 

is ontstaan, met een bijbelse wortel: “er zijn er 

ook die ongehuwd blijven omwille van het Rijk 

der hemelen” (Matteüs 19:12)? 

 

Daarom hieronder enkele gedachten over het 

celibaat die ik las in ‘Echo der liefde – Kerk in 

Nood/Oostpriesterhulp’ nr. 1 januari 2020. 

In het voorpagina-artikel stelt priester Martin 

Barta o.a. “De eigenlijke ‘logica’ van het celibaat 

berust, net als het huwelijk, uiteindelijk niet op 

pragmatische argumenten, maar op God, die 

Liefde is en zich als ware Liefde ook openbaart. 

Het is een Liefde die zich definitief en volkomen 

schenkt, die altijd aanwezig is. Wie niet in deze 

totale Liefde gelooft, vindt het moeilijk om het 

celibaat, en het huwelijk, te begrijpen. De grote 

theoloog Karl Rahner merkte in 1968 terecht al 

op: “Voor de huidige crisis van het celibaat 

kunnen talrijke redenen worden aangehaald. 

(…) Maar als we onszelf niets willen wijsmaken, 

dan moeten we toegeven dat de voornaamste 

reden voor die crisis te maken heeft met de 

geloofsnood. We leven in een tijd waarin 

mensen zich slechts met veel moeite de 

werkelijkheid  van God en van het eeuwig leven 

kunnen realiseren. We leven in een tijd die 

gekenmerkt wordt door sleutelwoorden als 

‘demythologisering’ en ‘desacralisering’ en door 

de tendens om het hele Christendom te 

reduceren tot een louter intermenselijk 

gebeuren.” 

Zeker, de Kerk staat voor liefdadigheid, voor 

menselijkheid. Die gaat echter altijd hand in 

hand met de getuigenis van de martelaren en 

met het ‘witte martelaarschap’ van het celibaat.  

Het celibaat is een teken dat de priester niet 

gewoon tot een opdracht of een functie, maar in 

de eerste plaats tot een bijzondere persoonlijke 

navolging van Christus is geroepen om Hem als 

hoofd en als bruidegom van de Kerk te 

vertegenwoordigen. 

De persoonlijke overgave, het offer van zichzelf 

aan God, de ware Liefde, die alles beweegt en 

voltooit – dat is waar het celibaat voor staat”. 

 

 Markante uitspraak 

 

Een markante uitspraak van pater Werenfried 

van Straaten, (de ‘spekpater’ van 

Oostpriesterhulp  2003), staat afgedrukt bij het 

artikel in ‘Echo der Liefde’: 

“De eis om het celibaat af te schaffen, houdt 

verband met opvattingen die van de priester een 

sociaal werker met voornamelijk aardse 

opdrachten willen maken, waarbij het 

zwaartepunt van het christelijk leven van de 

eeuwigheid naar deze wereld wordt verlegd”. 



OVER DE PSALMEN 

10 

Psalm 100 (99) 
Loven, waarom? - Omdat God God is 

door pastoor R. Wagenaar 
 
1. Een psalm voor de dankzegging. 

2. Juicht voor de Heer, alle landen, 

dient met blijdschap de Heer, 

treedt voor zijn aanschijn met jubel. 

3. Waarlijk, de Heer is God, 

Hij is de Schepper en Meester, 

wij zijn kudde, zijn volk. 

4. Trekt met een lied door zijn poorten, 

komt in zijn voorhof met zang, 

zegent zijn Naam en eert Hem. 

5. Hij is ons goedgezind, 

eindeloos is zijn erbarmen, 

zijn trouw van geslacht op geslacht. 

 

Deze psalm is een psalm van dankzegging die in 

verschillende versies bekend is o.a. in Gezangen 

voor Liturgie. Wij zingen de vrijere versie op de 

melodie van Gelineau die aanvangt met: “Treedt 

aan, zegent de Heer.” 

De originele versie is korter. 

 

Deze psalm rondt de reeks af die begint met 

psalm 90. Wij danken voor het heden, het 

verleden en de toekomst. De dankzegging gaat 

altijd door omdat de barmhartigheid van God 

eeuwig duurt: “….eindeloos is zijn erbarmen…” 

(vers 5). 

Deze vijf verzen nodigen tevens uit tot gebed. 

Psalm 100 is een van uitnodigingspsalmen die 

men bij het begin van de morgendienst kan 

bidden. 

 

In deze korte psalm staan veel oproepen, wel 

zeven, ‘kom’, ‘laat ons gaan’, ‘loof Hem’ enz. 

In vers 2b wordt gezegd “dient met blijdschap 

de Heer”, maar in psalm 2 staat: “dient de Heer 

met vreze”. Wat is het nu? Beide, als we ‘vrees’ 

lezen in de zin van ‘ontzag’ of ‘heilige schroom’. 

We mogen ook beseffen dat de wortel van het 

gebed niet de behoefte van de mens is, maar 

het verlangen van God. Hij verlangt immers naar 

ons geloof – zoals een minnaar naar zijn 

geliefde. 

Alle landen – dus: heel de aarde – worden 

uitgenodigd de God van Israël als de enige ware 

God te erkennen. Hij is Schepper en herder, 

almachtig en algoed. Door de hele geschiedenis 

heen. Als koning regeert Hij over ons in 

gerechtigheid, als herder hoedt Hij ons in zijn 

barmhartigheid. 

“Komt in zijn voorhof met zang”. Binnentreden 

betekent ook gestaag groeien in een 

vooruitgang zonder einde. Het gaat hierbij om 

een verinnerlijkte opgang. 

 

Vers 5 is eigenlijk een korte doxologie 

(lofprijzing) zoals we psalmen steeds met een 

‘Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest’ besluiten. 

Immers Jezus als Heer is de goedheid in 

persoon; de Geest, uitgestort in onze harten, is 

de liefde die eeuwig duurt; in de Zoon en de 

Geest openbaart de Vader ons zijn eeuwige 

trouw. 

Zo leren we God loven, omdat wij door ons 

doopsel bestemd zijn tot vrijheid en 

heerlijkheid. 
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Aswoensdag  

door Dick van der Meijden 

 
In de katholieke kerk werd het in de tweede 

eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen 

te vasten. Aanvankelijk vastten Christenen 

alleen de drie dagen direct voorafgaand aan 

Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele 

Goede Week. Pas op het einde van de derde 

eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in 

zwang als een doorlopende tijd van vasten en 

boete, naar analogie van de veertig dagen die 

Jezus zelf vastend in de woestijn had 

doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen 

van de Veertigdagentijd onthield men zich 

volledig van voedsel. 

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast, 

bepaalde paus Gregorius de Grote (590-604) dat 

de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor 

Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek 

van de zondagen, tot Pasen veertig werkelijke 

vastendagen over. Door de bepaling van 

Gregorius de Grote ving de veertigdaagse 

Vasten voortaan aan op een woensdag: 

Aswoensdag. 

 

In de vroege middeleeuwen werd het opleggen 

van as bij de mannen over het gehele hoofd en 

bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start 

van de boetetijd. Dit ritueel was enkel bestemd 

voor zondaars die officieel tot boete werden 

veroordeeld. Later werd dit een algemeen 

gebruik omdat men ervan uitging dat iedereen 

tegen God of zijn medemensen gezondigd had. 

Sinds de tiende eeuw wordt de op Aswoensdag 

gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. 

Sinds de veertiende eeuw wordt de gebruikte as 

bovendien gewonnen door de palmtakken (in 

Nederland: buxustakken) van de Palmzondag 

van het voorgaande jaar te verbranden. Die 

takken waren het teken van overwinning en 

zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en 

rouw. 

 

Aswoensdag valt dit jaar op 26 februari 2020. 

Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig 

vastendagen, waarbij de zondagen niet worden 

meegerekend.  

Op Aswoensdag laten rooms-katholieken in de 

kerk een kruis met as op hun voorhoofd 

tekenen, het zogenoemde askruisje. Terwijl de 

priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans 

tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, 

mens, dat je stof bent en tot stof zult 

wederkeren" (in het Latijn: "Memento, homo, 

quod pulvis es, et in pulverem reverteris"). Sinds 

1979 kan ook de tekst worden gebruikt: "Bekeer 

u en geloof in het Evangelie". 

Als teken van berouw en vasten komt het 

gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De 

boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak 

ging hij daarbij gehuld in een zak, die als 

boetekleed werd gedragen. Vandaar de 

uitdrukking "in zak en as zitten". 

 

Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, in de 

recentste editie van het kerkelijk wetboek van 

1983 een verplichte vastendag voor Rooms-

katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten 

tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen 

slechts één volledige maaltijd te nemen.  

De bisschoppenconferentie kan het 

onderhouden van vasten en onthouding nader 

bepalen en ook andere vormen van boete, 

vooral liefdewerken en oefeningen van 

vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de plaats 

van vasten en onthouding stellen. Zo bepaalde 

de Rooms-katholieke Nederlandse 

Bisschoppenconferentie in 1989: "Wij bepalen 

dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van 

verplichte vasten en onthouding in spijs en 

drank zijn en dat verder het bepalen van de 

wijze van de beoefening van boete en 

onthouding aan het eigen geweten en initiatief 

van de gelovigen wordt overgelaten". 
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Zoutend zout 
door Jabik Zeinstra 

 

We proeven vier, en volgens de nieuwste 

inzichten zelfs vijf, smaken: zuur, bitter, zout, 

zoet en umami (hartig). Deze basissmaken zijn in 

veel verschillende verhoudingen door ons te 

ervaren via receptoren op onze tong. Als we in 

de Bijbel zoeken naar de vier ons vertrouwde 

smaken, dan levert dat heel wat moois op.  

 

De smaak die het meest in de Bijbel genoemd 

wordt, is zout. Het is de enige smaak die een 

stof in zichzelf is. Leid chloorgas over natrium  

en je krijgt ons gewone keukenzout 

(natriumchloride). Al sinds mensenheugenis 

wordt zout als onmisbaar gezien. Er zijn 

oorlogen om gevoerd en het heeft vaak als 

betaalmiddel gediend. Woorden als ‘soldaat’ en 

‘salaris’ zijn afgeleid van het Latijnse ‘sal’. 

 

Door zout te gebruiken, wordt bederf 

tegengegaan. Vroeger werd voedsel dan ook in 

zout bewaard. Zout zuivert: Elisa zuiverde een 

bedorven bron in Jericho met zout (2 Koningen 

2: 19-22). Maar in de Bijbel is zout in de eerste 

plaats een teken van Gods verbond met zijn 

volk. Het moest volgens de voorschriften in 

Leviticus aan alle offers worden toegevoegd: ‘bij 

geen ervan mag het zout van uw verbond met 

God ontbreken’ (Lev  2: 13, zie ook Num 18: 19). 

Voorts werden pas geboren baby’s met zout 

ingewreven (Ezech 16: 4).  

 

Dit alles in beschouwing genomen is het niet 

verwonderlijk dat Jezus zijn volgelingen de rol 

van ‘zoutend zout’ meegaf. Het evangelie van 

Marcus geeft daarvan een boeiende versie (Mc 

9: 49-50): wij worden door God gezouten 

(gezuiverd) en dat stelt ons in staat om in vrede 

met onze naaste te leven. We moeten er dus 

vooral voor zorgen dat we ‘het zout in onszelf 

niet verliezen’. Dit is in lijn met wat Jezus zegt in 

Matteüs 5: 13: ‘Gij zijt het zout der aarde. Maar 

als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal 

men dan zouten? Het deugt nergens meer voor 

dan om weggeworpen en door mensen vertrapt 

te worden.’ Jezus vergelijkt de mensen met 

zout. Op het eerste gezicht een vreemde 

vergelijking, tenzij je dit leest  in het licht van 

Lev 2: 13: jullie zijn verbonden met God, en zout 

is daar een teken van.  

 

Maar dan zegt Jezus ook nog dat zout zijn kracht 

kan verliezen. Hoe kan dat nou, want fysisch 

blijft zout toch altijd zout? Zout blijft toch naar 

zout smaken….., tenzij het reageert met andere 

stoffen. En ook nog: hoe gaat dat: zout op straat 

werpen? Zout strooi je op straat en als je erover 

heen loopt krijg je niet het gevoel dit te 

vertrappen. Dus, over wat voor zout heeft Jezus 

het eigenlijk? Waarschijnlijk doelt Jezus op het 

volgende: in die tijd won men zoutplaten door 

Dode Zeewater in te dampen. Zulke brokken 

zout werden onder andere gebruikt om in ovens 

een heter vuur te kunnen stoken. 

 

 
 

Maar na een aantal jaren waren de resten van 

de mest (Lc 14: 35) die als brandstof in de oven 

werd gebruikt een reactie met het harde zout 

aangegaan: het zout was van karakter 

veranderd, het was krachteloos en nutteloos 

geworden. Dan was het tijd om het te 

verwijderen. Maar wat moest je ermee? Men 

wierp het op straat en het werd vertrapt. 
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Samen van betekenis voor de Sint Martinusparochie 
 

Geachte parochianen, 

 

Als kerk zijn we van betekenis in de 

samenleving. Als gemeenschap zien we naar 

elkaar om en delen ons geloof in God met 

elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden 

we gestaag verder aan een gemeenschap die 

omziet naar elkaar.  

 

Om alle verbindende activiteiten in onze 

parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten, 

doen we een dringend beroep op u voor een 

financiële bijdrage. 

U geeft voor de St.-Franciscuskerk en de St.-

Jozefkerk met haar bijzondere kathedrale 

functie. 

Dagelijks wordt de eucharistie gevierd in de St.-

Jozefkathedraal en ieder weekend zijn er in onze 

kerken vieringen in verschillende talen. Iedere 

zondag is er een kindernevendienst en een 

crèche tijdens de Hoogmis. 

De Sint Martinusparochie is een stadsparochie 

die de diversiteit van de samenleving 

weerspiegelt. 

Jong en oud met verschillende achtergronden 

en met tientallen nationaliteiten vinden in de 

kerk een dak boven kun hoofd. 

Maar de Sint Martinusparochie doet meer. Er 

zijn activiteiten voor vele groepen, zoals de 

senioren. Er zijn verschillende werkgroepen, 

gebedsgroepen en verdiepingsgroepen. En de 

parochie biedt lezingen met religieuze en 

culturele onderwerpen. Ruim honderdtwintig 

vrijwilligers dragen de parochie. 

Door toenemende kosten voor de 

instandhouding van al onze diensten doen wij 

een dringend beroep op u om dit jaar 10 euro 

extra over te maken dan wat u jaarlijks gewend 

bent. Om onder andere het gebouw te 

verwarmen en hopelijk andere 

hartverwarmende acties te kunnen voortzetten 

kunnen we echt niet zonder uw financiële 

bijdrage. 

Maak uw (fiscaal aftrekbare) steunbedrag 2020 

over op NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v.Sint 

Martinusparochie Groningen o.v.v. Kerkbalans. 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds 

vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we 

met elkaar een gemeenschap waar mensen 

altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van 

onschatbare waarde.  

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Pastoor drs. R.R.B.M.  Wagenaar 

Penningmeester J.J.C. Hettinga 

 

 

P.S. Geef voor het werk in uw parochie! 
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Seniorenberichten 

 

Terugblik Nieuwjaarsvisite 

Dinsdagsmiddag 14 januari was een gezellige, 

drukke bijeenkomst in de parochiezaal. We 

hebben elkaar een zalig en gezond nieuwjaar 

gewenst, genoten van de goed gevulde 

nieuwjaarsrolletjes en boerenjongens.  

Piet Kerstholt vertelde over gebruiken van 

oudsher, rond de jaarwisseling in heel Europa. 

Er werd gezellig gepraat en gekeken naar korte 

filmpjes van Beno Hofman over bekende 

Groningers uit vervlogen tijden.  

Al heel snel meldde de eerste taxi zich weer en 

werd de middag afgesloten met een tot de 

volgende keer. 

 

Seniorenmiddag 17 maart  

Wij nodigen u uit voor de seniorenmiddag  van 

de Sint Martinusparochie op dinsdagmiddag 17 

maart 2020. Aanvang 14.00 uur. Afsluiting 16.00 

uur. 

Op het programma staat: “Een virtuele reis door 

Rome.” Sander Hof neemt u mee door deze 

prachtige oude stad. 

Mocht u altijd al de wens hebben gekoesterd 

een keer Rome te bezoeken, maar is het er niet 

van gekomen, dan is dit uw kans. Voor hen die 

er wel zijn geweest, wordt het een feest van 

herkenning.  

Graag tot 17 maart a.s. 

 

Gerda Hettinga 

 
 

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.  

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: NL71 ABNA 0502 4889 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. 

 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag 25 februari: De traumahelikopter 
 
Mevr. Paulien Miedema, alias De Vlieger, vertelt 
over haar werk als verpleegkundige op de 
traumahelikopter. Om dit werk te mogen doen, 
heeft zij vele afdelingen doorlopen, waaronder 
de eerste hulp in het ziekenhuis en bij het 
Mobiel Medisch Team. 
Het belooft een heel interessante avond te 
worden, waarbij introducés van harte welkom 
zijn. 
 
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) 
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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/

