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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 

 
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. 
Tekst: Egbert van der Werff 

 
 
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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26 april 2020 
t/m 

30 mei 2020 

 
4 april 

 

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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Voorbericht extra nummer Rondom 
 
 
Het coronavirus grijpt om zich heen. Dat leidt 
tot talrijke beperkende maatregelen. We leven 
op dit moment in een ‘woestijn van 
beperkingen’, zoals de bisschop het verwoordt 
in zijn brief naar aanleiding van de coronacrisis. 
 
Het begon enkele weken geleden met geen 
handen schudden bij de Vredeswens en geen 
tongcommunie. Nu zijn we weken verder en 
dienen we ons bij alle contacten te houden aan 
een minimale afstand van anderhalve meter. Nu 
is er geheel geen communie meer mogelijk voor 
de gelovigen. Slechts de geestelijke communie 
rest hen: in gedachten verlangen naar de 
eenwording met Christus, onze Heer. Door de 
omstandigheden gedwongen zijn gelovigen nu 
gedispenseerd van de zondagsplicht en van de 
paasbiecht en paascommunie. 
 
De overheid stelde in de loop van de weken 
steeds verdergaande beperkingen in ten aanzien 
van contact tussen mensen. Dat heet ‘social 
distancing’, maar het leidt in veel gevallen tot 
isolement. De kerken volgen de maatregelen 
van de overheid. De Nederlandse bisschoppen 
hebben hun beleid op dit punt aangescherpt, uit 
verantwoordelijkheid voor kerk en samenleving: 
“We beseffen dat dit voor gelovigen moeilijk zal 
zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk 
besluit, maar we doen dit omdat we onze 
verantwoordelijkheid serieus nemen, met name 
ook voor onze gelovigen die tot de 
risicogroepen behoren. Het huis van God, de 
eredienst aan God mag geen bron van 
besmetting van mensen worden.” 
 
Dagelijks mogen de priesters in hun 
parochiekerk de H. Mis opdragen, maar zonder 
de aanwezigheid van gelovigen. En op zondag 
eveneens zonder gelovigen én zonder koor.  
 
De bisschop zal in de ochtend van Witte 
Donderdag in zijn kathedraal in de Chrismamis 
de Heilige Oliën wijden voor het hele bisdom. 
Ditmaal echter draagt hij deze jaarlijkse mis 
geheel alleen op, zonder assistentie van zijn 
vicarissen, zonder pastores en pastoraal 
werkers, zonder vertegenwoordigers van de 

parochies van zijn bisdom. Hij viert het voor óns, 
opdat zelfs zonder de fysieke aanwezigheid van 
gelovigen de liturgie doorgaat en kan 
dóórwerken in de gelovigen. 
Zo ook in het groot. De paus viert de liturgie die 
via internet in de hele wereld te volgen is. Hij 
viert het voor de Kerk. Evenzo in het klein, in de 
parochie. Wanneer een pastoor als priester van 
zijn parochie in een lege kerk de eucharistie 
viert, doet hij dat niet voor zichzelf. Hij doet het 
voor zijn parochie, voor zijn parochianen, die 
allen op een of andere manier nu ook in 
isolement zijn. De liturgie van de Kerk gaat door 
en verbindt allen die tot die gemeenschap 
behoren. 
 
Als Kerk willen we niet op afstand van elkaar 
staan. Dat is oneigenlijk voor een gemeenschap. 
Gelukkig kan men zich verbonden weten met de 
wereldkerk. Via Radio, Televisie, internet en 
nieuwe media worden nieuwe initiatieven 
ontwikkeld om deel te nemen aan kerkdiensten 
in het land en aan de plechtigheden in Rome. 
 
Toch willen we ook als Sint Martinusparochie 
uitdragen dat we een gemeenschap zijn. Nu we 
dat niet samen kunnen vieren, kunnen we het 
alleen door op dit moment aan de parochianen 
een extra editie van ‘Rondom’ aan te bieden. 
Daarin richten we, naast alle berichten die 
voortvloeien uit de coronacrisis, ook de blik op 
de Goede Week en vooral op Pasen.  
 
Het Christendom is een Paasgeloof. De dood zal 
het leven niet overwinnen. Het is andersom. Het 
leven overwint de dood. Dát is de belofte van de 
opstanding van Christus die voor ons aan het 
Kruis is gestorven. 
 
Redactie Rondom 
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Liturgische vieringen afgelast tot en met 1 juni 
De bisschoppen hebben op 26 maart j.l. aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus 
bekend gemaakt. Tot nader order, en in ieder geval tot en met 1 juni, worden de liturgische vieringen op 
zaterdagavond en op de zondag afgelast. Vieringen door de week worden in beslotenheid, zonder 
gelovigen, gevierd. 

 
 

AFGELASTE ACTIVITEITEN  
2 april  H. Mis in het Bisschop Nierman `
  Centrum 
6 april  H. Mis in de kapel van het R.K. 

Kerkhof 
7 april  Paasmiddag voor senioren 
9-11 april Verdieping Paastriduüm 
11 april Biechten voor jongens en meisjes 
19 april Lof van de Goddelijke 

Barmhartigheid 
21 april Lezing door Mr. P. Lokin-Sassen 
4 mei  H. Mis in de kapel van het R.K. 

Kerkhof 
7 mei  H. Mis in het Bisschop Nierman 

Centrum 
12 mei  Lezing door L.C.M. van Leijsen 
18 mei  Lentetocht voor senioren (wordt 

doorgeschoven naar het najaar) 
 

Openstelling St.-Jozefkerk  
De St.-Jozefkathedraal is doordeweeks geopend 
van 10.00 – 14.00 uur voor gebed.  
Om 12.00 uur is er uitstelling van  het H. 
Sacrament. Aansluitend wordt het 
Angelusgebed gebeden, gevolgd door de 
Rozenkrans en het liturgisch middaggebed. 
Op Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er 
daarnaast ook andere tijden van openstelling 
voor Kruisverering en biechthoren. 
 

Misintenties 
Iedere dag wordt in de St.-Jozefkathedraal in 
beslotenheid de H. Mis opgedragen. Reeds 
opgegeven intenties voor zondagen worden 
gelezen. U kunt uw intenties – ook voor 
weekdagen – opgeven bij het secretariaat van 
de parochie (050 – 3124215).  
 

Palmtakjes 
Vanaf maandag 6 april kan men op weekdagen 
tussen 10.00 en 14.00 uur gewijde palmtakjes 
afhalen in de St.-Jozefkerk. 
 

Openstelling kerken op Goede Vrijdag 
De St.-Jozefkerk en de St.-Franciscuskerk zijn op 
Goede Vrijdag open voor stil gebed en 
Kruisverering. St.-Franciscuskerk van 15.00 – 
16.00 uur; St.-Jozefkerk van 16.00- 18.00 uur. 
Geen bloemen! 
 

Biechtgelegenheid in de Goede Week 
De St.-Jozefkerk is op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag gelegenheid te biechten van 16.00 
– 17.00 uur. De biecht wordt afgenomen in de 
parochiezaal en/of in de doopkapel bij de 
sacristie. 
 

Vastenactie 2020 
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. Het Thema van 
de Vastenaktie 2020 is: Werken aan je 
toekomst; een beter leven dankzij goed 
onderwijs. 
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. 
 

Voedselbank 
De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de 
Voedselbank. Het verzoek is dat iedereen die in 
de kerk komt voor stille aanbidding of gebed, 
iets meebrengt voor de Voedselbank, met name 
houdbare etenswaren. 

 
Voor actuele informatie zie de website van 
de parochie: www.stmartinusparochie.nl 
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Missen en plechtigheden te volgen via de Media  

 

 

Nu gelovigen wereldwijd niet meer bijeen 

kunnen komen en thuis in isolatie zitten, 

ontstaan er verschillende initiatieven die het 

mogelijk maken om de eucharistie te volgen via 

de media. 

 

Voor wie niet over internet beschikt 

Iedere zondag kan men thuis de eucharistie op 

televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 

uur op NPO 2.  

Daarnaast zendt het katholieke radiostation 

Radio Maria dagelijks de eucharistieviering uit. 

De eucharistieviering is live te beluisteren en 

mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s 

avonds om 19:00 uur. In het weekend op 

zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur. 

Iedereen in Nederland kan Radio Maria 

ontvangen via DAB+. U hebt daarvoor een DAB-

radio (Digital Audio Broadcasting) nodig en 

instellen op de juiste frequentie (kanaal 11C). 

 

Mogelijk zullen verschillende plechtigheden van 

de Goede Week en Pasen in Rome via de TV te 

volgen zijn op NPO2. Ook de ingelaste 

Gebedsviering van vrijdag 27 maart j.l. met de 

zegen Urbi et Orbi werd op NPO2 uitgezonden. 

Volg daarom uw TV-gids of berichten op de TV. 

 

Via internet  

Digitaal zijn er verschillende mogelijkheden om 

eucharistie- en gebedsvieringen te volgen via 

‘life stream’ op verschillende websites.  

Bisschop Van Den Hout is gestart met uitzending 

van zijn misviering in de huiskapel van het 

bisdom. Voorlopig is uitzending wekelijks op 

elke woensdag. Zie hiervoor de website van het 

bisdom: https://bisdomgl.nl/. 

De Sint Martinusparochie overweegt ‘life-

streaming’ van de diensten in de St.-

Jozefkathedraal. Bij ter perse gaan van deze 

editie was daarover nog niet duidelijk wanneer 

dat ingaat. Volg de website van de parochie: 

www.stmartinusparochie.nl.  

 

Sinds woensdag 18 maart verzorgt de KRO-

NCRV vanuit de rooms-katholieke St.-Vituskerk 

in Hilversum dagelijks een live stream van de 

heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in 

de avond. https://kro-ncrv.nl/katholiek/ 

nieuws/livestream-stvituskerk 

In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur 

celebreren bij toerbeurt de bisschoppen van 

andere bisdommen. 's Avonds verzorgt pastoor 

Jules Dresmé een dagsluiting met gebed en 

bemoedigend woord.  

De eucharistievieringen en gebedsdiensten van 

Radio Maria zijn eveneens via internet of apps 

voor telefoon en tablet digitaal te volgen via 

https://www.radiomaria.nl. 

Mocht u een viering gemist hebben, de digitale 

uitzendingen zijn terug te kijken op websites, of 

via www.kerkdienstgemist.nl. 

De dagelijkse missen van paus Franciscus in Casa 

Santa Marta te Rome zijn te volgen op de 

website www.vaticannews.va  en via het 

YouTubekanaal van het Vaticaan. Ook de grote 

plechtigheden van de Goede Week en Pasen 

zullen te volgen zijn op de website en het 

YouTubekanaal van het Vaticaan.  

 

Vieringen in Rome 

De paus zal alle plechtigheden van Palmzondag 

tot en met Pasen vieren op één plek: in de Sint 

Pieter: Viering van Palmzondag om 11.00 uur; 

Witte Donderdag, viering van de instelling van 

de eucharistie om 18.00 uur; Goede Vrijdag, 

viering van het lijden en sterven van de Heer om 

15.00 uur; om 21.00 gevolgd door de Kruisweg 

op het Sint Pietersplein; Paaszaterdag, viering 

van de Paaswake om 21.00 uur; Paaszondag, 

viering van het Hoogfeest van Pasen om 11.00 

uur met aansluitend de zegen Urbi et Orbi. 

https://bisdomgl.nl/
https://kro-ncrv.nl/katholiek/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.vaticannews.va/
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Veertig dagen quarantaine 

Brief van de Bisschop in verband met de Coronacrisis 

 
 

We leven in een bizarre tijd nu de Coronacrisis 

ernstig ingrijpt in ons dagelijks leven. Alle 

evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels 

afgelast, het centraal eindexamen gaat niet 

door, de Olympische Spelen evenmin, we 

moeten een afstand van 1,5 m tot elkaar in 

acht nemen, de horeca en sommige winkels 

zijn gesloten, enzovoort. Iedereen krijgt 

huisarrest. Wie had dit kunnen denken! We 

kennen wel situaties uit het verleden dat 

oorlogen, epidemieën en hongersnood de 

samenleving ontwrichtten, maar dat het in 

onze tijd ook nog zou kunnen gebeuren! Ik 

had het me een paar weken geleden niet 

kunnen voorstellen. 

 

Velen van u, ikzelf ook, zijn meer dan ooit aan 

huis gekluisterd, zeker de zieken, ouderen en 

kwetsbaren onder ons. Als familieleden of 

vrienden verblijven in het ziekenhuis, komt 

het virus ineens heel dichtbij. Dat kan bang 

maken. We proberen thuis te werken en we 

zullen ons in kleine kring bezig moeten zien te 

houden. Het negatieve is soms ook positief. Ik 

zie en hoor over creatieve, sociale contacten. 

In filmpjes via de telefoon of app wordt ook 

medeleven en plezier gedeeld. Ondertussen 

wordt het leven wel saaier, en het einde is nog 

niet in zicht. Ook in economisch opzicht 

hebben we nog het een en ander te 

verwachten. Ik ben vooral bezorgd om de 

kleine zelfstandigen en de ZZP’ers. Er waart 

een onzichtbare vijand rond, een besmettelijk 

virus. 

 

Ook ons kerkelijk leven valt stil. De 

maatregelen die we als kerken hebben 

genomen grijpen diep in. Het raakt ons 

persoonlijk. Er gebeuren op kerkelijk terrein 

dingen die ik niet voor mogelijk had 

gehouden: priesters lezen privé de mis, het 

uitreiken van de H. Communie is nagenoeg 

onmogelijk geworden, de Goede Week kan 

niet publiekelijk worden gevierd, er wordt 

weer gesproken over ‘geestelijke communie’ 

als alternatief voor het ontvangen van het H. 

Brood tijdens de eucharistieviering. 

 

En toch durf ik te zeggen: “De Heer is 

verrezen. De Heer is wáárlijk verrezen.” Dit 

historische gegeven blijft van waarde. Het 

belang van de dood en verrijzenis van Christus 

is er niet minder om. Alleen, u en ik kunnen 

het niet gezamenlijk vieren zoals we gewend 

zijn. In de geschiedenis van Israël waren er 

perioden dat men de feesten niet vierde of 

niet kon vieren. Sommigen van ons missen het 

enorm en hebben de neiging om te morren.  

 

Het volk Israël had Egypte ontvlucht en zwierf 

40 jaar rond in de Sinaï-woestijn op weg naar 

het Beloofde Land. De Israëlieten morden 

tegen God en tegen Mozes: “Geef ons water 

te drinken” (Ex 17: 3). God zei tegen Mozes: 

“Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, 

op de Horeb. Sla op die rots: er zal water 

uitstro-men, zodat de mensen kunnen 

drinken” (Ex 17: 6). God doet een bron 

ontspringen waar het volk Israël het niet had 

verwacht.  

 

Ook wij verlangen in deze woestijntijd naar 

geestelijk voedsel. God kan nieuwe bronnen 

doen ontspringen. Zelf kan ik me beter 

concentreren op het dagelijkse getijdengebed 

en op het half uur meditatie dat ik me voor de 

vastentijd heb voorgenomen. Probeert u 

thuis, eventueel met uw huisgenoten of  
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gezinsleden tijd en ruimte voor gebed te 

reserveren. Onze katholieke traditie biedt 

allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld het 

bidden van de rozenkrans of de kruisweg – er 

bestaan tal van tekstboekjes. Het gebed kan 

troost en uitzicht bieden.  

 

Ik zie dat pastores in ons bisdom creatieve 

wegen zoeken om via internet hun misviering 

en pastorale boodschap met u te delen. 

Anderen schrijven per mail pastorale brieven. 

We worden uitgedaagd ons geestelijk leven 

meer persoonlijk gestalte te geven en wegen 

te zoeken voor een goede geloofsvernieuwing. 

Ik hoop dat u kan meebewegen om geestelijk 

fris te blijven.  

 

Ik hoop ook dat u ontspannen, rustig en 

geduldig blijft. En let op uzelf en op anderen. 

Van de sterkeren mag verwacht worden dat ze 

de zwakkeren helpen waar mogelijk. Laat in 

deze moeilijke omstandigheden het goede in u 

naar boven komen, en niet egoïsme of 

zelfverdediging. De priesters, diakens en 

pastoraal werkers zijn per telefoon of email 

bereikbaar en in geval van ernstige nood ook 

persoonlijk aanwezig. Probeer om te gaan met 

het alleen zijn en niet eenzaam te worden. 

 

In het woord quarantaine zit het woord 

Italiaanse quaranta, en dat betekent veertig. 

De veertigdagentijd is dit jaar een periode met 

ernstige beperkingen. Het zal zelfs in de 

paastijd nog voortduren. Maar toch zijn we op 

weg naar het Beloofde land. We zijn ook op 

weg naar Pasen en Pinksteren. De Corona-

epidemie gaat voorbij, dat is zeker. Het leert 

ons om samen moeilijkheden te dragen, 

solidair te zijn en tevreden te zijn met minder. 

Het is wel goed dat we er in de toekomst 

minder gemakkelijk van uitgaan dat we alles 

onder controle hebben. We zijn in allerlei 

opzichten verwend geraakt. Laten we als 

gelovigen voldoende geestelijk geworteld zijn, 

en het desnoods opnieuw zoeken.  

 

De viering van de Goede Week zal dit jaar heel 

anders zijn, maar we houden vast aan onze 

belijdenis dat de Heer verrezen is, dat Hij 

wáárlijk verrezen is. God blijft u en mij nabij. 

En wij blijven onze medemens in nood nabij. 

Ik wens u alle goeds en sterkte. 

 

Vanuit Groningen, 27 maart 2020 

+ Ron van den Hout, bisschop van Groningen – 

Leeuwarden 
 
 

Gebed van de bisschoppen  
 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van  

dit virus zijn overleden,  

dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  

in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is  

voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 

van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 
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Wat vieren we van Palmzondag tot Pasen? - En wat niet? 

 
 

Palmzondag 

De Goede week start op 5 april (Palmzondag) en 

duurt tot 12 april (Pasen). Het is een week van 

hoogtepunten en dieptepunten. De viering van 

Palmzondag begint met een intocht met 

gezegende palmtakjes (in onze streken buxus). 

Het is de herdenking van Jezus’ intocht in 

Jeruzalem. Tijdens de intocht zingen we 

“Hosanna, zoon van David”. Bij mooi weer 

trekken we van buiten de kerk in, zoals Jezus 

Jeruzalem introk. Bij de processie over straat 

naar de St.-Jozefkerk zingt het koor: “Pueri 

Hebraeorum” (De kinderen van Israël gaan met 

olijftakken de Heer tegemoet en roepen 

‘Hosanna in excelsis’). De liturgie staat verder in 

het teken van het lijden van de Heer. De 

Evangelielezing is het lijdensverhaal, dit jaar 

volgens Lucas. Bij de lezingen klinken psalm 22 

en het graduale “Christus factus est”. Beide 

gezangen worden hernomen op Goede Vrijdag. 

De liturgische kleur is rood.  

Vanwege de beperkende maatregelen worden er 

geen processies gehouden. In een besloten 

viering worden palmtakken gezegend die in de 

loop van de week meegegeven kunnen worden 

aan gelovigen als ze de kerk bezoeken. 

 

Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag begint in de avond het 

Paastriduüm (ook wel: Triduum Sacrum) dat 

duurt tot de vespers op Paaszondag. 

Voorafgaande aan Witte Donderdag, op de 

vooravond van het Triduum, wordt de 

Chrismamis gelezen, waarin door de bisschop 

voor het hele jaar de Heilige Oliën worden 

gewijd. 

 

Op Witte Donderdag wordt het Laatste 

Avondmaal van Jezus met zijn apostelen 

herdacht en daarmee de instelling van de 

Eucharistie en de instelling van het 

priesterschap.  

De mis begint normaal met het Kyrie en Gloria. 

Tijdens het Gloria, dat in de Veertigdagentijd 

niet gezongen wordt, luiden de klokken, waarna 

deze niet meer gebruikt mogen worden tot het 

Gloria in de Paaswake. In plaats van de klokken 

en de altaarbellen wordt de ratel gebruikt. Ook 

het orgel wordt vanaf dat moment in de liturgie 

niet meer bespeeld. De liturgie omvat de 

voetwassing van een zestal gelovigen door de 

priester. Bij de offerande wordt gewoonlijk “Ubi 

Caritas” gezongen.  

Na de communie wordt Allerheiligste Sacrament 

in een ciborie overgebracht naar een zijaltaar, 

het zogenaamde rustaltaar, terwijl men het 

“Pange lingua” zingt. Het hoofdaltaar wordt 

volledig leeggemaakt, de zogenaamde 

Altaarontbloting. Er is geen wegzending en 

zegen op het einde van de mis. Het allerheiligst 

Sacrament wordt enige tijd uitgesteld en de 

gelovigen blijven nog enige tijd in de kerk om 

met Jezus te bidden en te waken. De hosties 

worden bewaard en gecommuniceerd op Goede 

Vrijdag, omdat op Goede Vrijdag geen 

consecratie wordt gedaan.  

De voetwassing, die al facultatief is, dient 

achterwege te blijven. Aan het eind van de mis 

van het Avondmaal van de Heer moet de 

processie met het Heilig Sacrament naar het 

rustaltaar achterwege blijven, en het Heilig 

Sacrament wordt in het tabernakel bewaard. 

 

Goede Vrijdag 

's Middags om 15.00 uur herdenken we het 

lijden en sterven van de Heer. Het is een viering 

met kruisverering. De godslamp is gedoofd 

omdat het Lichaam van Jezus in het tabernakel 

afwezig is. Het altaar is op deze dag volledig 

kaal: het kruis, de kandelaren zijn verwijderd. De 

liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het 

lijden en bloed van Jezus. In het eerste deel van 

de dienst wordt, net zoals op Palmzondag, het 

lijdensverhaal van Jezus voorgelezen, altijd  
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volgens de evangelist Johannes. Daarna wordt 

er gebeden voor de Kerk, de paus, alle 

ambtsdragers van de Kerk en gelovigen, de 

doopleerlingen, de eenheid van de Kerk, het 

Joodse volk, de niet-christenen, de niet-

gelovigen, de gezagdragers van het land en alle 

noodlijdenden. Daarna volgt de kruishulde. Het 

kruis, bedekt met een rode doek, wordt in 

processie door de kerk naar voren gebracht. 

Vervolgens wordt het kruishout ontbloot en ten 

slotte vereerd door de gelovigen. Tijdens de 

kruisverering wordt gezongen het Beklag van 

God (“Mijn volk wat heb ik u gedaan, of waar-

mee heb ik u bedroefd”) en een hymne op de 

redding door het Kruis (“Crux fidelis”). 

 

Na de kruishulde volgt een communiedienst. 

Daarbij worden hosties gebruikt die tijdens de 

avondmis van Witte Donderdag voor de 

communie op Goede Vrijdag zijn geconsacreerd 

om de eenheid tussen instelling van de 

eucharistie op Witte Donderdag en de 

kruisdood op Goede Vrijdag te benadrukken. 

 

's Avonds herdenken we het lijden van Christus 

in de Kruisweg, met korte meditaties bij de 

staties afgewisseld met verzen uit het “Stabat 

Mater”.  

De bisschop viert de liturgie van het lijden en 

sterven van de Heer in de kathedraal zonder 

aanwezigheid van gelovigen. Er is m.b.t. het 

universele gebed (de voorbede) voorzien in een 

speciale intentie voor de zieken, de overledenen 

en hen die in nood verkeren. Viering van de 

Kruisweg blijft achterwege. 

 

Stille Zaterdag 

Op Stille Zaterdag is er geen viering; het is de 

dag van de grafrust. Het tabernakel staat open 

als teken dat Jezus gestorven is en tijdelijk niet 

meer onder ons is. De kerken zijn sober 

ingericht, zonder versieringen. Ook de klokken 

luiden niet op die dag, tot 's avonds de 

Paaswake wordt gevierd.  

Paaswake 

De liturgie van de Paaswake begint bij 

zonsondergang op Stille Zaterdag. Herdacht 

wordt dat Jezus deze nacht uit de dood opstaat. 

De paaswake is het feest van het licht, van het 

water van de doop en van de vreugde om Jezus’ 

verrijzenis. De liturgische kleur is wit. 

Aan het begin van de viering is er geen enkel 

licht in de kerk aanwezig. Het nieuwe vuur 

wordt gewijd en daarmee wordt de Paaskaars 

ontstoken, buiten of in het portaal van de kerk. 

Het licht staat symbool voor de opstanding. 

Licht brengt ordening in duisternis en chaos. het 

Licht feestelijk binnengedragen in de kerk en 

bejubeld met “Lumen Christi”. De gelovigen 

steken hun eigen kaars aan met het vuur van de 

paaskaars. Men geeft het licht aan elkaar door. 

Het is beeld van het verspreiden van het geloof. 

Aansluitend volgt de Paasjubelzang (het 

“Exsultet”). Onder het Gloria kinken de klokken 

en het orgel weer. 

Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis 

wordt gelezen, het verhaal van de schepping, 

met zijn herhaalde "En God zag dat het goed 

was". Dit verhaal benadrukt nogmaals de 

ordening die door God gebracht wordt. De 

lezing van de doortocht door de Rode Zee uit 

Exodus is die nacht verplicht, Het evangelie 

verhaalt over de nieuwe morgen en het lege 

graf: “Waarom zoek je levende onder de 

doden?”  

In de Paaswake wordt nieuw doopwater gewijd. 

De Paaskaars wordt tot driemaal in het te 

wijden water gedompeld. Na het wijden van het 

doopwater hernieuwen de gelovigen de 

doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden 

deze gedoopt. In dat geval wordt de “Litanie van 

Alle Heiligen” gezongen. Aansluitend volgt de 

besprenkeling met wijwater, onder het zingen 

van het “Vidi aquam”. Vervolgens wordt de 

Eucharistie gevierd.  

Aan het begin van de Paaswake blijft het 
bereiden en het aansteken van het vuur 
 



WAT KAN MEN BIDDEN? 

10 

 
achterwege; de paaskaars wordt ontstoken, de 
processie blijft achterwege, en dan volgt de 
Paasjubelzang (het ‘Exsultet’). Vervolgens vindt 
de ‘Liturgie van het Woord’ plaats. Met 
betrekking tot de doopliturgie worden alleen de 
doopbeloften hernieuwd. Er is dus geen 
zegening van doopwater en er kunnen geen 
catechumen worden gedoopt of opgenomen in 
de Kerk.  
 

Pasen 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. 

Christenen vieren deze dag dat Jezus opgestaan 

is uit de dood. Het Introïtus kondigt het al aan: 

“Resurrexi” (De Heer is Verrezen!). De 

liturgische kleur is wit. De hoogmis wordt 

feestelijk opgeluisterd met orgelspel en 

meerstemmige zang. Veelvuldig weerklinkt 

'Halleluja'. 

De liturgie van het Paasfeest wordt alleen door 

de pastoor in de parochiekerken gevierd, zonder 

aanwezigheid van gelovigen. 

 

 

Het Angelus-gebed 
 

 (V:) De Engel des Heren heeft aan Maria 
geboodschapt 
(allen:) En zij heeft ontvangen van de H. Geest.  
(V:) Wees gegroet Maria 
Vol van genade 
De Heer is met U 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
En gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
(allen:) Heilige Maria 
Moeder van God 
Bidt voor ons zondaars 
Nu en in het uur van onze dood. 
 
(V:) Zie de dienstmaagd des Heren 
(allen:) Mij geschiede naar uw woord  
Wees gegroet  
 
(V:) En het Woord is vlees geworden 
(allen:) En Het heeft onder ons gewoond 
Wees gegroet  

 
(V:) Bid voor ons, heilige Moeder Gods,  
(allen:) opdat wij de beloften van Christus 
waardig worden 
 
(V:) Wij bidden U, o Heer, 
stort Uw genade in onze harten,  
opdat wij, die door de boodschap van de Engel 
de menswording van Christus uw Zoon gekend 
hebben, door zijn lijden en kruis gebracht 
worden tot de glorie van de verrijzenis. 
Door dezelfde Christus, onze Heer. 
(allen:) Amen 
 
 

Het Rozenkransgebed 
 
Bij iedere grote kraal wordt het Eer aan de 
Vader gebeden. Dan volgt een geheim. Daarna 
wordt het Onze Vader gebeden. Bij elke kleine 
kraal wordt het Wees gegroet Maria gebeden. 
Het rozenkransgebed wordt besloten door het 
kruisteken en de woorden:  In de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
De 20 geheimen van de Rozenkrans 
Vijf blijde geheimen hebben te maken met de 
geboorte van Jezus.  
Vijf geheimen van het licht hebben te maken 
met het openbaar leven van Jezus.  
Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en 
sterven van Jezus.  
Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de 
verrijzenis van Jezus.  
Deze twintig geheimen omvatten het hele leven 
van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel 
een “samenvatting van heel het Evangelie” 
genoemd. 
 
Elke dag van de week heeft zo zijn eigen 
geheimen. 
Maandag: Blijde geheimen  
Dinsdag: Droevige geheimen  
Woensdag: Glorievolle geheimen  
Donderdag: Geheimen van het licht  
Vrijdag: Droevige geheimen  
Zaterdag: Blijde geheimen  
Zondag: Glorievolle geheimen 
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.rkkerk.nl 

www.katholiekleven.nl 

www.rkbijbel.nl 

www.rkliturgie.nl 

www.rkdocumenten.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/

