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

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

Rooster Rondom
(volgend nummer)

nummer

Secretariaat en kerkelijk bureau
Adres
Radesingel 4, 9711 EJ Groningen
Telefoon
050 – 3 12 42 15
E-mail
secretariaat@stmartinusparochie.nl
Website
www.stmartinusparochie.nl

8

periode
6 september 2020
t/m
10 oktober 2020

kopij voor
15 augustus



U kunt de kopij ook mailen
redactierondom@stmartinusparochie.nl

In de parochie is pastoraal werkzaam
Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar
Telefoon
050 – 3 12 42 15

Administratie & verspreiding
Centrum

Kerkbestuur
Voorzitter Plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar

Noord

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

Redactie Rondom
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert
van der Werff en Jabik Zeinstra.
Vormgeving Meta van Zoelen.

Mw. M. Melenhorst - Vroome
Noorderhaven 49
Tel. 06 – 22 54 93 46

Selwerd

Dhr. J.R. Kruisman
Lijsterbeslaan 79
Tel. 050 – 5 71 51 11

Vinkhuizen

Dhr. J.R. Kruisman
Lijsterbeslaan 79
Tel. 050 – 5 71 51 11

Paddepoel

Mw. A.C. ten Voorde,
Zonnelaan 241
Tel : 050 – 5 73 10 10

Oost
Studentenparochie Sint Augustinus
Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr.
https://facebook.com/st.augustinus/

Secretariaat
Radesingel 4

Dhr. J.R. Kruisman
Lijsterbeslaan 79
Tel. 050 – 5 71 51 11

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie
IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19
t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor al uw financiële bijdragen zoals:
- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00)
- Giften en stipendia

De redactie van ‘Rondom Sint Martinus’ treedt
verzamelend op. Het wel of niet opnemen van
artikelen of het inkorten ervan wordt zorgvuldig
afgewogen, eventueel in overleg met het
kerkbestuur. Het is ondoenlijk om met elke
schrijver of schrijfster hierover contact op te
nemen en/of te corresponderen. We vertrouwen
erop dat u hiervoor begrip heeft.

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50
t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor uw bijdrage Kerkbalans.
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HOOFDARTIKEL
Een vreemde zomer?
Wat gaat deze zomer ons brengen? Het is, als ik
dit schrijf, half juni en deze aflevering van
Rondom beslaat de hele zomerperiode, dus de
maanden juli en augustus. Welke verlichtingen
zullen er in deze periode nog komen ten aanzien
van de corona pandemie? Wat gaat er gebeuren
in september? Alles is onzeker in dit coronavirus tijdsbestek. In ieder geval mogen er per 1
juli honderd mensen in een viering zijn. Dat
vraagt wel aanpassingen, waarover elders meer
in dit blad.

verwijzing naar een andere werkelijkheid, die
van God. Die is voor velen vreemd geworden,
maar een werkelijkheid die er nog steeds is en
altijd zal blijven.
De mens is van nature religieus en dat kan
onder veel lagen bedekt zijn, maar daar kunnen
ook barsten in komen en gaat er soms iets
werkelijk open alsof er een gordijn wordt
weggetrokken. Dat maak je als priester mee en
het is verrassend dat ineens een wereld open
gaat. Er zijn natuurlijk legio voorbeelden van
niet zelden bekende personen door de
geschiedenis heen.

Kerkelijk gezien zijn juli en augustus geen
bijzondere maanden, op enkele gedachtenissen
van heiligen na. In juli zijn voor ons bijzonder: de
gedachtenis van de martelaren van Gorcum op 9
juli en die van de zalige Titus Brandsma op 27
juli.
Augustus kent natuurlijk het Hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming op de 15de van die
maand. Wij vieren dat in de St. Jozefkathedraal
als een zondag met de Hoogmis om 11.00 uur
waarin de bisschop hoofdcelebrant zal zijn. Het
is na Kerstmis, Pasen en Pinksteren het vierde
grote feest in de kerkelijke jaarkring. Waarom?
Omdat de belofte van Pasen, Eeuwig Leven bij
God, in Maria als eerste vervuld is, maar ook ons
wacht – die Christus willen toebehoren.

Hoe velen lopen er niet tijdens een vakantie in
het buitenland kathedralen in en kijken
verwonderd en gesticht in die grote
hemelwijzende ruimtes. Ja, ze verwijzen naar
die andere werkelijkheid waar wij nu al in
mogen staan en die onze toekomst is. Eigenlijk
verbaas ik mij er over dat nu voor velen de dood
een eindpunt is in onze geseculariseerde
samenleving, die alleen nog maar gericht is op
het hier en nu. Is dat dan alles? Is dat mijn ene
kostbare leven? Met al zijn beperkingen? Zien
we nu juist niet dat we het leven niet in de hand
hebben, dat ons bestaan niet maakbaar is, naar
ons willen en wensen?

In de katholieke landen is het een zondag
midden in de vakantieperiode die dit jaar voor
velen anders gekleurd zal zijn, dunkt me, minder
ver weg, eenvoudiger, meer binnenlands. Dat
heeft ook voordelen. Want ons kleine land biedt
zoveel schoonheid en diversiteit qua natuur en
landschap, op cultureel gebied in oude stadjes,
pittoreske dorpen, provincies waar men nog
nooit is geweest. Er is een keur aan
mogelijkheden in ons eigen land.
Natuurlijk zijn er ook tal van prachtige kerken,
grote, oude, naast kleine oude dorpskerken die
nog altijd die bijzonder sfeer ademen van

Wat moet er gebeuren om onze, nog niet zo
lang geleden christelijke, samenleving wakker te
schudden uit de welvaartsgezapigheid, heb ik
vaak gedacht. Is dit ellendige virus een kans, een
geschenk? In ieder geval zoveel minder
verwoestend dan een oorlog. ‘Nood leert
bidden’, zeggen we.
Dat zo de zin en het doel van ons leven weer
helder mag worden.
Een mooie, zegenrijke en plezierige vakantie
wens ik u toe.
Pastoor R. Wagenaar
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LITURGIE

Si n t - F ran c i scu sk erk

Si n t - J oz efk ath ed r aal

Zaagmuldersweg 67

Radesingel 2
Maandag tot en met vrijdag
Zaterdag
12.00: Het Rozenhoedje en
09.00: H. Mis (Nederlands)
aansluitend het middaggebed
12.30: H. Mis
11.30 – 12.30 uur (donderdag) Biechtgelegenheid
Uitstelling van het Allerheiligste 16.00 – 17.00 uur
Tot 1 september 2020 zijn alle missen Nederlandstalig (met
meertalige gezangen en voorzien van Engelse blaadjes), tenzij
anders aangegeven.

Zaterdag/zondag – 4-5 juli 2020, 14de zondag door het jaar
Lezingen
Zacharias 9: 9 - 10 | Romeinen 8: 9, 11 - 13 | Matteüs 11: 25 - 30
St.-Franciscuskerk
09:30
17:00

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 11-12juli 2020, 15de zondag door het jaar
Lezingen
Jesaja 55: 10 - 11 | Romeinen 8: 18 - 23 | Matteüs 13: 1 - 23
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 18-19 juli 2020, 16de zondag door het jaar
Lezingen
Wijsheid 12: 13, 16 - 19 | Romeinen 8: 26 - 27 | Matteüs 13: 24 - 43
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 25-26 juli 2020, 17de zondag door het jaar
Lezingen
1 Koningen 3: 5, 7 - 12 | Romeinen 8: 28 - 30 | Matteüs 13: 44 - 52
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )
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Zaterdag/zondag – 1-2 augustus 2020, 18de zondag door het jaar
Lezingen
Jesaja 55: 1 - 3 | Romeinen 8: 35, 37 - 39 | Matteüs 14: 13 - 21
St.-Franciscuskerk
09:30
17:00

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 8-9 augustus 2020, 19de zondag door het jaar
Lezingen
1 Koningen 19: 9a, 11 - 13a | Romeinen 9: 1 - 5 | Matteüs 14: 22 - 33
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag – 15 augustus 2020, Maria Tenhemelopneming
Lezingen
Openbaring 11: 19a; 12: 1 - 6a, 10ab | 1 Korintiërs 15: 20 - 26 | Lukas 1: 39 - 56
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
Hoogmis
11:00
Hoofdcelebrant Mgr. C.F.M. van den Hout

Zaterdag/zondag – 15-16 augustus 2020, 20ste zondag door het jaar
Lezingen
Jesaja 56: 1, 6 - 7 | Romeinen 11: 13 - 15, 29 - 32 | Matteüs 15: 21 - 28
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 22-23 augustus 2020, 21ste zondag door het jaar
Lezingen
Jesaja 22: 19 - 23 | Romeinen 11: 33 - 36 | Matteüs 16: 13 - 20
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )

Zaterdag/zondag – 29-30 augustus 2020, 22ste zondag door het jaar
Lezingen
Jeremia 20: 7 - 9 | Romeinen 12: 1 - 2 | Matteüs 16: 21 - 27
St.-Franciscuskerk
09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen )
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LITURGIE
Veranderde gang van zaken bij de
vieringen

Misintenties
St.-Jozefkerk
5 juli:
Willem Raben en overleden
dochter Marian
Henk Pasveer
12 juli:
Jan van Schaik
Overleden zoon Hans
Minie ten Voorde
Jan en Lineke ten Voorde
Henk Pasveer
26 juli:
Jan van Schaik
2 augustus: Willem Raben en overleden
dochter Marian
9 augustus: Jan van Schaik
Overleden zoon Hans
16 augustus: Jan en Lineke ten Voorde
Minie ten Voorde
23 augustus: Jan van Schaik

Met ingang van het weekend 4-5 juli zijn de
Eucharistievieringen weer toegankelijk voor
maximaal 100 personen per viering. Vooraf
aanmelden is verplicht (zie elders). Maar de
kerkgang vergt wel aanpassingen.
Zo is de zondagse liturgie wat soberder dan men
gewend is. Tot nader order mag er tijdens de
viering niet gezongen worden door de gelovigen en
door een koor. De meeste onderdelen worden
gesproken, zoals de antwoordpsalm, het Gloria,
het Credo en het Onzevader. Eventuele muzikale
ondersteuning bestaat enkel uit orgel en één of
twee cantor(s).
Ook in het plaatsnemen in de banken gelden
voorlopig andere regels, vanwege de noodzakelijke
afstand. In de plaatsing kennen we drie eenheden:
een gezin, een echtpaar, een enkeling. Voor een
gezin is een hele bank beschikbaar. Er kunnen ook
twee echtparen in een bank plaats nemen,
duidelijk van elkaar gescheiden. Een bank kan ook
plaats bieden aan drie enkelingen: twee aan beide
uiteinden en één in het midden.

St.-Franciscuskerk
5 juli:
Gré Staal
12 juli:
Gré Staal
19 juli:
Gré Staal
26 juli:
Gré Staal

Familieberichten

Bij het in- en uitgaan, zowel van de bank als het
kerkgebouw, dient de bekende afstand bewaard te
blijven. Er zijn mensen aangesteld die
ordebewakers zijn. U wordt geacht hun
aanwijzingen te volgen. In de St.-Jozefkathedraal
zijn deze ordebewakers herkenbaar aan een
groene band om de arm. Belangrijk is ook dat men
plaats neemt naar voren toe en zo de kerk naar
achteren wordt gevuld.

Door het H. Doopsel opgenomen in onze
geloofsgemeenschap:
Steven van Dijk
Felix van Dijk
Door het H. Doopsel en H. Vormsel
opgenomen in onze geloofsgemeenschap:
Mark van Dijk (37 jr.)
Iris van Dijk – Jonker (36 jr.)
Bianca Serelli (38 jr.)
David Kopalit (37 jr.)
Johan Bijsma (29 jr.)
Ingeborg Mulder – Hoven (47 jr.)

Helaas zult u dus uw vaste plaatsje niet kunnen
innemen. Dat kan weer als alles normaal is.
We hebben in de afgelopen maanden geleerd ons
aan te passen. Dat zal nog zo door moeten gaan tot
het sein ‘Veilig’ wordt gegeven – om het zo maar te
noemen.

Eucharistieviering Kapel B.N.C.
Iedere eerste donderdagochtend van de
maand vindt er een H. Mis plaats om 9.30
uur. Op 2 juli en 6 augustus zal er weer een
Eucharistieviering in de kapel plaats vinden,
rekening houdend met de vereiste afstand.
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel.

Pastoor R. Wagenaar
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BERICHTEN
Aanmelden voor H. Missen in de St.Jozefkathedraal

Richtlijnen voor kerkgangers bij de
vieringen

De vieringen in de St.-Jozefkathedraal op zaterdag
en zondag zijn op zaterdag om 17.00 uur en op
zondag om 11.00 uur en 17.00 uur.
Wanneer u een H. Mis wilt bijwonen, dient u zich
vooraf aan te melden. Aanmelding bij voorkeur per
internet op website:
www.meevieren.nl/sintjozefkathedraalgroningen.
Volg de aanwijzingen op de website.
Indien u niet over internet beschikt, kunt u zich
telefonisch aanmelden op donderdag van 10.00 –
14.00 uur op 050 – 312 42 15.
Geef bij uw aanmelding aan welke H. Mis u wilt
bijwonen en met hoeveel personen.

Per viering mogen er maximaal 100 personen
aanwezig zijn. Als u geen gezondheidsklachten
hebt mag u naar binnen.
Vanwege het coronavirus kunt u in de St.Jozefkathedraal geen gebruik maken van het
toilet!
Bij binnenkomst reinigt u de handen
(reinigingsmiddel is aanwezig) en krijgt u
aanwijzingen waar u kunt gaan zitten.
Gedurende de gehele viering wordt u gevraagd
d.m.v. 1,50 meter afstand rekening met elkaar
te houden.
Voor het te communie gaan wordt het
middenpad gebruikt om naar voren te komen,
eerst de linkerkant en daarna de rechter, en de
zijpaden om terug te gaan naar uw zitplaats.
Aan het eind van de viering kunt u alleen via
de hoofddeur naar buiten. Blijft u achter in de
kerk niet staan praten!
Tijdens de H. Mis wordt er niet gecollecteerd,
hiervoor zijn bij het uitgaan van de kerk de
volgende mogelijkheden:
- Contant geld kunt u in de grote gele bus doen
- Voor een bijdrage middels de Givt app. staat
een collecteschaal naast de gele bus.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rek.
NL89 INGB 06 69 91 27 19
o.v.v. collectegeld.

Aanmelden voor H. Mis in de St.Franciscuskerk
De viering in de St.-Franciscuskerk op zondag is op
zondag om 09.30 uur.
Wanneer u de H. Mis wilt bijwonen, dient u zich
vooraf aan te melden. Aanmelding kan uitsluitend
op vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur op
telefoonnummer 06 – 25 53 01 89. Geef bij uw
aanmelding aan met hoeveel personen u de H. Mis
wilt bijwonen.

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de
website Kerkomroep
De zondagse mis van 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal is sinds 7 juni in ‘live-streaming’ te
volgen op de website van kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989. Of
ga naar www.kerkomroep.nl en zoek op
plaatsnaam ‘Groningen’ en kerk ‘St.
Martinusparochie’.

Liturgie op weekdagen
Op de weekdagen wordt in de St.-Jozefkathedraal
om 12.00 uur het Angelusgebed gebeden met
aansluitend rozenkransgebed en middaggebed.
Daarna om 12.30 uur de H. Mis.
De St.-Jozefkathedraal is doordeweeks geopend
vanaf 10.00 uur; dinsdag t/m zaterdag tot 16.00
uur.
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Steun de parochie met een extra
kerkbijdrage
De Sint Martinusparochie heeft in de maanden
maart t/m mei door het uitvallen van de HH.
Missen op zondag geen inkomsten uit de
collectes ontvangen, maar wel te maken gehad
met doorgaande kosten. Steun daarom uw
parochie met een extra kerkbijdrage.
U kunt extra bijdrage overmaken op rekening
NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint
Martinusparochie of digitaal via Givt.

Voor actuele informatie zie de website
van de parochie:
www.stmartinusparochie.nl

PAROCHIEAVOND
eerste plaats de reden zijn dat men er vanaf ziet.
Wel loopt de parochie inkomsten mis door het
lage aantal uitvaarten.
Uit de zaal komt de vraag of het mogelijk is om
mensen reeds eerder voor de uitvaart te laten
betalen. Wanneer de kosten toch gemaakt zijn,
zullen nabestaanden wellicht gemakkelijker
kiezen voor een kerkelijke uitvaart.
De lezingen in 2019 werden goed bezocht.
Topper was de lezing door priester Antoine
Bodar in februari van dit jaar. Er komen ook nietparochianen naar de lezingen, die via het
interkerkelijke brochure ‘Bezieling & Bezinning’
geattendeerd worden op de lezingen.
Vooruitkijkend hoopt pastoor Wagenaar in de
maand december weer lezingen te kunnen
organiseren, anders vanaf het voorjaar van
2021, mits de situatie rond het corona-virus
genormaliseerd is.
De wijding van twee nieuwe klokken, die
gepland stond voor 29 maart j.l. moest worden
uitgesteld. Nu staat de wijding gepland op 11
oktober a.s., zodat de klokken op 1 november,
Allerheiligen, kunnen luiden.
De H. Missen zijn afgelopen zaterdag, 6 juni,
weer begonnen, onder beperkende
maatregelen. In de Hoogmis op zondag waren
30 gelovigen, om 17.00 uur, de Latijnse Mis,
waren er 10. In de Mis in de St.-Franciscuskerk
die ochtend 12. Bedienaren en kosters etc.
tellen niet onder het maximum van 30. De H.
Missen zullen voorlopig Nederlandstalig zijn met
onderscheiden gezangen, zoals vaste gezangen
in Latijn in de Mis van 17.00 uur.
Louis Lukassen vraagt of er ook ruimte is voor H.
Missen in het Pools. De Polen zouden in de St.Franciscuskerk terecht kunnen. Pastoor
Wagenaar zal het met hen opnemen.

Verslag van de parochieavond
9 juni 2020
De jaarlijkse parochieavond vond plaats op
dinsdag 9 juni 2020. Het kerkbestuur blikte terug
op het jaar 2019. Namens het kerkbestuur
waren aanwezig: pastoor R. Wagenaar
(voorzitter), Mathilde Stiekema (vicevoorzitter),
Jos Hettinga (penningmeester) en Geert
Kloetstra (bouwkundige zaken). Jeannette
Wagenborg (secretaris) was afwezig met
kennisgeving. Er waren elf parochianen
aanwezig. Hieronder leest u het verslag van de
avond.
1. Opening (Pastoor Wagenaar, voorzitter)
Pastoor Wagenaar opent de avond met een
gebed op het thema van Pinksteren: “Kom
Heilige Geest”. Pastoor Wagenaar heet de
aanwezigen welkom.
Verslag van het bestuur over 2019
2. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar)
Pastoor Wagenaar geeft overzicht van de
opbouw van de parochie. De Sint
Martinusparochie telt 7.290 parochianen (6.701
huishoudens), waarvan ongeveer 3.000
studenten. Het kerkbezoek op zondag is goed,
gemiddeld 300 mensen bij de hoogmis.
Opvallend is dat er veel jonge gezinnen zijn. Het
afgelopen jaar werden 37 kinderen gedoopt.
Daarnaast zijn negen volwassenen opgenomen
in de Katholieke Kerk door Doopsel en Vormsel
en vijf volwassenen, die al eerder gedoopt
waren, door het Vormsel. Er waren 17 Eerste
Communicanten; van deze groep is een aantal
misdienaar geworden. Aan negen jongeren is
het Vormsel toegediend. In 2019 vonden drie
kerkelijke huwelijken plaats; bij twee stellen was
één van de partners niet-katholiek. Er vonden
slechts acht kerkelijke uitvaarten plaats, terwijl
er 48 parochianen zijn overleden zonder
kerkelijke uitvaart.
Pastoor Wagenaar geeft aan dit een zorgelijke
ontwikkeling te vinden, zeker omdat niet zelden
overledenen wel een kerkelijke uitvaart gewenst
hadden. Pastoor Wagenaar stelt vast dat
uitvaartondernemers vaak niet de moeite
nemen om bij de familie na te vragen of een
kerkelijke uitvaart op z’n plaats is. Hij meent dat
de kosten van een kerkelijke uitvaart niet in de

Vanaf 1 juli mogen er per dienst 100 mensen
aanwezig zijn. De collectanten zullen bij de deur
mensen binnen laten aan de hand van lijsten.
Men moet zijn handen desinfecteren bij de
ingang. Pastoor Wagenaar kondigt verder aan
dat WC’s voor en na de kerkdiensten niet
gebruikt kunnen worden.
In de afgelopen maanden moest de Eerste H.
Communie worden uitgesteld. Dat was zeer
spijtig voor de grote groep van 27
communicanten. Ook het Vormsel moest
worden uitgesteld.
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Nieuwe data hiervoor zijn nog niet vastgesteld.
Vanaf 14 juni mag men de H. Communie weer
ontvangen.

4. Financiële zaken (Jos Hettinga)
De heer Hettinga geeft de aanwezigen een
overzicht van de financiële resultaten over 2019
(het overzicht vindt u elders in Rondom). De
exploitatie van 2019 komt uit op een nadelig
saldo. Zoals altijd valt er te sturen op de
uitgaven, door ze in de hand te houden, maar de
inkomsten zijn sterk afhankelijk van de bijdragen
van de parochianen.

3. Personeel en organisatie (Mathilde
Stiekema, vicevoorzitter)
Mevrouw Stiekema meldt dat bestuurslid Jos
Hettinga door de bisschop is herbenoemd als
penningmeester.
Het kerkbestuur heeft in 2019 voorafgaande aan
de vergaderingen van het kerkbestuur een
aantal werkgroepen uitgenodigd voor overleg.
Het kerkbestuur wil graag weten wat leeft in de
werkgroepen en wil tevens graag weten waarbij
het bestuur kan ondersteunen. Het kerkbestuur
krijgt op deze manier goed inzicht in de gang van
zaken in de parochie. De Sint Martinusparochie
kent een grote groep van ongeveer 120
vrijwilligers, die in 12 werkgroepen er samen
voor zorgen dat het in de parochie goed loopt.

De penningmeester gaat in op verschillende
posten. De personeelskosten komen hoger uit
dan geraamd, als gevolg van aanpassingen (met
terugwerkende kracht) van de cao. Onderhoud
aan de kerkgebouwen komt lager uit, omdat er
in 2019 minder onderhoud nodig was en er in
2018 meer voorwerk kon worden gedaan.
Tevens vielen de energiekosten lager uit. De
hypotheek werd in 2019 afgelost. Daardoor zijn
de rentelasten omlaag gegaan. De bijdrage aan
het bisdom (onderdeel van de Verplichte en
vrijwillige bijdragen) is omhoog gegaan. Deze
bijdrage wordt vast gesteld aan de hand van een
voorgaand jaar. Er is sprake van een na-ijleffect.

In 2019 had het kerkbestuur verschillende
projecten lopen. Eén ervan was het opknappen
van de tuin rond de St.-Franciscuskerk. Daarover
meer bij het verslag van de heer Kloetstra.
Daarnaast moesten aan de pastorie aan de
Radesingel de banden van de markiezen worden
vervangen. Met gevoel voor het monument is
dit voor een scherpe prijs goed uitgevoerd.
In 2019 is gekeken of de parochie ook onlinevieringen kon verzorgen. De offertes waren
behoorlijk hoog, terwijl er geen noodzaak was
om er toe over te gaan. Nadat het coronavirus
toesloeg, is het uitzenden van online-vieringen
weer opgepakt en werd in de St.Jozefkathedraal een camera geplaatst. Deze is
gericht op het priesterkoor, en niet op de
kerkgangers. Inmiddels verzorgt de Sint
Martinusparochie sinds deze maand onlinevieringen via www.kerkomroep.nl. De
uitzendingen zijn ook via YouTube en via een
app op de telefoon te volgen. De intentie is om
naast de Nederlandse vieringen ook de andere
vieringen, zoals de Latijnse en de Internationale
viering, te kunnen volgen via internet.
Egbert van der Werff meldt namens de redactie
van Rondom dat er voor Pasen een extra
nummer van het parochieblad is uitgebracht. Dit
heeft, voor zover de redactie dat kan inschatten,
zeker voorzien in een behoefte bij de
parochianen.

Aan de inkomstenkant is de belangrijkste post
de Bijdragen parochianen. In 2019 waren de
Kerkbijdragen (Kerkbalans) € 6000,- minder dan
het jaar ervoor. De collectes voor eigen kerk
bracht € 8000,- meer op. Er waren ook meer
huwelijken en uitvaarten dan in voorgaande
jaren. Negatief onderdeel in deze post vormt het
parochieblad: de kosten zijn hoger dan de
binnenkomende abonnementsgelden. De
collecten voor Derden viel in 2019 ruim € 2500,hoger uit dan het jaar er voor. Deze post is
verwerkt in de uitgaande vrijwillige bijdragen.
Over 2019 is er een lichte daling van het aantal
deelnemende huishoudens aan Kerkbalans: net
boven de 200. Dat is een smalle basis voor een
grote parochie. Toch blijft het streven van het
kerkbestuur om te gaan voor de 500
deelnemers.
De penningmeester bespreekt verder de
collectes via Givt. 2019 was het eerste jaar
waarin een heel jaar met deze digitale manier
van collecteren is gewerkt. Ruim 2000 maal is er
gebruik van gemaakt. De opbrengst per keer ligt
net boven de 3 euro. Dat lijkt meer te zijn dan
de gemiddelde bijdrage op de collecteschaal.
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Natuurlijk zijn er transactiekosten, maar het
kerkbestuur is positief over het resultaat en zal
het gebruik van Givt continueren. Het nadelige
saldo van de exploitatie van 2019 wordt
afgeschreven van het vermogen. De
penningmeester wijst er op dat de parochie niet
eeuwig kan blijven ‘interen’. In het bisdom is een
rendementsfonds opgericht, waarin parochies
kunnen deelnemen. Vermogen kan binnen dat
fonds professioneel en risico-arm worden
beheerd.

2017 veel schade heeft veroorzaakt tijdens een
zware storm. De gemeente is destijds
aansprakelijk gesteld, maar gaf aan dat de boom
gezond was. Nu werd de boom gekapt omdat
deze inmiddels niet meer gezond was. De
gemeente acht zich niet aansprakelijk voor de
schade uit 2017.
In de keuken van de St.-Franciscuskerk is de
bestaande geiser verwijderd, mede vanwege de
onveiligheid van afvoergassen. Voor warm
water is nu een koppeling gemaakt met de CVketel.
Op zolder was overlast van steenmarters. Met
hulp van een professioneel bedrijf is er voor
gekozen om ze te verjagen door op zolder op
verschillende tijdstippen middels twee radio’s
muziek te laten spelen. Dit proces wordt nog
steeds herhaald.
Aan het hang- en sluitwerk van de voordeuren
van de kerk is onderhoud uitgevoerd. Eén van
de deuren gaat nog steeds moeilijk open en
dicht. Dit staat nog op de lijst om te worden
aangepakt.
Louis Lukassen, koster van de St.-Franciscuskerk,
vult aan dat ook de betonnen lateien boven de
voordeuren onderhoud vragen, vanwege
betonrot. Verder lekt volgens de heer Lukassen
de dakgoot aan de Vinkenstraat nog steeds.
Daarnaast was er weer een poging gedaan om
daklood te stelen. Ook een dakpan moet
volgens hem nog teruggelegd worden.

De penningmeester geeft voorts een kleine blik
in de actuele stand van de financiën, nu de
kerkdiensten vanaf maart waren gestopt. Over
de afgelopen maanden blijkt de kerkbijdrage €
6000,- hoger, terwijl de collecten door uitvallen
van de kerkdiensten ruim € 9000,- achterlopen
op reguliere jaren. Hij verwacht bij het langer
voortduren van de coronamaatregelen over het
lopende jaar een tekort van rond de € 5000,-.
Vanuit de zaal komt de vraag hoe we actieve
parochianen die geen kerkbijdrage doen, hier in
kunnen activeren, bijvoorbeeld door ze er op
aan te spreken. Dit ligt niet zo eenvoudig.
Afgezien van de beperkende mogelijkheden van
de AVG zal het ook lastig zijn vrijwilligers bij een
dergelijke taak te betrekken.
5. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra)
De heer Kloetstra bespreekt eerst het
onderhoud van de St.-Franciscuskerk.
In december 2018 was er wateroverlast in de
kelder. Het water was afkomstig van voormalige
parochiehuis aan de Merelstraat. Via een
bestaand oud buizensysteem liep dit water naar
de kerk toe. Het water is toen weggepompt en
er zijn werkzaamheden uitgevoerd om herhaling
te voorkomen. De schade, ca. € 2800,- is
verhaald op Lefier, de eigenaar van het gebouw,
en is inmiddels betaald.
Voor verbetering van de tuin langs de St.Franciscuskerk zijn in 2019 plannen gemaakt.
Ook zijn er afspraken gemaakt met de
gemeente. De gemeente onderhoudt de heg aan
de Vinkenstraat twee maal per jaar. Ter
bestrijding van het onkruid is in het perk
worteldoek aangebracht en afgedekt met grind.
Medio voorjaar 2019 is door de gemeente
Groningen een bomenkap uitgevoerd. Het ging
toevalligerwijs om dezelfde boom die in oktober

In de St.-Jozefkerk is de telefonie en WIFI
aangepast. De nieuwe aansluiting bespaart
maandelijks de nodige tientallen euro’s.
In de sacristie is een nieuwe CV-ketel geplaatst
door de firma Stol. Bij hen is ook de
heteluchtverwarming van de kerk in onderhoud
gebracht.
Ook is gekeken of het mogelijk is om extra
luidsprekers achter in de kerk te plaatsen.
Hiervoor zijn offertes opgevraagd. Dit bleek toch
te veel te kosten, waardoor we dit voorlopig
niet gaan uitvoeren.
In het jaar 2018 zijn zeer veel werkzaamheden
uitgevoerd die passen in onze BRIM-subsidie
voor meerjaren onderhoud van het monument.
Daardoor hoefde in 2019 minder te worden
uitgevoerd binnen de financiële kaders van de
BRIM.
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Het kerkbestuur is in het afgelopen jaar alvast
begonnen om vooruit te kijken naar nieuwe
subsidie mogelijkheden. Er wordt getracht om
een nieuwe Rijkssubsidie en een provinciale
restauratiesubsidie binnen te halen. Dit zal
gebeuren onder professionele begeleiding van
een restauratie-architect. Daarbij is de keuze
gevallen op restauratie-architect KijlstraBrouwer bna. In 2020 wordt begonnen met het
opstarten van de voorbereidende
werkzaamheden. Ook is dan een nieuw
inspectierapport van de Monumentenwacht
gereed, welke als basis gaat dienen voor de
verschillende subsidieaanvragen.

Wat verder ter tafel kwam
Pastoor Wagenaar gaat in het slot van de
vergadering in op een brief van een actieve
parochiaan. In de afgelopen periode waarin
strikte regels werden gehanteerd over de viering
van H. Missen zonder publiek, kwam het voor
dat er wel gelovigen werden toegelaten bij de
viering. Dat was onduidelijk. Pastoor Wagenaar
voelde de noodzaak om de volwassenen die
eigenlijk in de Paasnacht gedoopt zouden
worden, zo veel mogelijk deel te laten nemen
aan de grote plechtigheden van de Goede Week
en Pasen. Er waren incidenteel enkele anderen
aanwezig. Nu, met de vastgestelde aantallen van
30 kerkgangers en, per 1 juli, 100 is er meer
helderheid.
Met toestemming van de bisschop heeft pastoor
Wagenaar op Tweede Pinksterdag 6
volwassenen door doop en vormsel opgenomen
in de kerk. Van twee volwassenen, een echtpaar,
werden ook hun twee kleine kinderen gedoopt.
Uit de zaal komt de suggestie de website van de
parochie vaker bij te werken, zeker in deze
tijden. Mensen zoeken er bijvoorbeeld wanneer
ze naar de kerk kunnen en hoe ze zich moeten
aanmelden.

Eind 2019 zijn de werkzaamheden opgestart om
te komen tot een Bedrijfshulpverleningsplan en
een ontruimingsplan. De parochie is verplicht
om dit te hebben. Het kerkbestuur maakt hierbij
gebruik van de kennis en het enthousiasme van
Carla Lukassen en Elise Bötticher.
Met betrekking tot aardbevingsschade meldt de
heer Kloetstra dat er begin 2019 weer voeggruis
en stukjes voeg uit de gewelven vielen. In
overleg met de Stichting Oude Groninger Kerken
is er opnieuw melding gedaan bij de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
De vraag van onze kant om een nieuwe
inspectie kon In verband met ondercapaciteit bij
de TCMG in 2019 niet worden uitgevoerd.
Inmiddels is in februari 2020 de inspectie
uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn in het
middenschip netten opgehangen om stukjes
voeg en gruis op te vangen. De inspectie door
TCMG leverde een dik rapport op. Positief
resultaat is dat de schade wordt aangemerkt als
aardbeving gerelateerde schade. Daarmee
wordt het herstel vergoed. Vraag is nog wel wat
de kosten zijn en hoe het herstel moet worden
geregeld en uitgevoerd. Vastgesteld is dat er
geen instortingsgevaar dreigt. De constructie is
goed intact; er is voornamelijk sprake van
kosmetische schade. De netten zullen tot in
2021 blijven hangen. Intussen zal de parochie
een zienswijze presenteren en volgt een
beschikking van de TCMG. De verwachting is dat
de werkzaamheden na Pinksteren 2021 zullen
worden uitgevoerd.

Uit de zaal komt de vraag of er een fusie op
handen is van de Sint Martinusparochie en de
Hildegardparochie en wat dat gaat betekenen
voor onze parochie. Pastoor Wagenaar geeft aan
dat er van een fusie geen sprake zal zijn zolang
als hij hier als pastoor zit. Zijn verwachting is dat
de parochie van de kathedraal een soort ‘status
aparte’ zal krijgen, zoals dat ook wel elders in
het land het geval is met de kathedrale parochie.
Mevrouw Stiekema geeft aan dat het voor de
parochie als compacte organisatie nog een grote
klus wordt om de toegang tot de vieringen met
100 personen in juli en augustus goed te
regelen. Zij roept parochianen op mee te denken
hoe dit efficiënt en verantwoord kan gebeuren.
Sluiting
Namens het kerkbestuur bedankt pastoor
Wagenaar de aanwezige parochianen voor hun
komst en nodigt hen uit voor een drankje.
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‘Vervul het hart dat U verbeidt’
Hieronder vindt u een deel van de ‘Brief van de
Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van
Pinksteren 2020’

ervaren dat er geen publieke vieringen meer
plaats konden vinden. De periode die nu min of
meer achter ons ligt, is een periode van
loutering geweest. De vastentijd werd als het
ware verlengd in de paastijd. Langzaam komen
er versoepelingen die, als alles goed gaat en er
geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt,
het leven weer normaler maken. We gaan weer
samen vieren, maar voorlopig met beperkingen.
En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven,
want een viering met alleen mensen die
gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we
willen.

In de afgelopen maanden zijn veel mensen door
leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid,
verlies van werk of onderbreking van de studie.
Vanaf eind februari waren er vanwege het
uitbreken van het coronavirus beperkende
maatregelen die half maart werden
aangescherpt: geen kerkgang, geen
sacramenten, online-vieringen en beperkt
pastoraal bezoek. We leefden op afstand van
elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar
soms ook kinderen en jongeren, moesten
fysieke contacten met familie en vrienden
vermijden. Het was een schok te moeten

We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed
ons in de afgelopen maanden heeft gebracht. Is
het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we
12
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mogelijkheden gevonden om het thuis vol te
houden? Meer mensen dan ooit hebben via
allerlei media vieringen gevolgd. Die hebben dus
in een behoefte voorzien.

Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria in de hemel
opgenomen werd. Toch stierf ze als een gewoon
mens.
De Bijbel vertelt ons niet erg veel over
Maria. We lezen in het evangelie van Lucas dat
ze nog niet getrouwd is met Jozef wanneer de
engel Gabriël haar opzoekt en zegt dat ze een
kind zal krijgen door de Heilige Geest. Dat kind
moet ze Jezus noemen. Hij zal koning worden
tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig:
‘Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij
gebeuren wat u gezegd hebt’. Als Maria bij haar
nicht Elisabeth komt, die op dat moment
zwanger is van de latere Johannes de Doper,
jubelt ze van blijdschap het prachtige loflied
Magnificat: ‘Met heel mijn hart roem ik de
Heer’.
Het laatste wat de evangelist Lucas (in
de Handelingen van de apostelen) over Maria
schrijft, is dat ze na de dood en verrijzenis van
Jezus samen met de leerlingen eensgezind in het
gebed bleef. De Kerk neemt aan dat Maria
gestorven is zoals alle andere mensen, wat niet
wegneemt dat God haar met geest en lichaam
bij zich heeft opgenomen. Het verschil met ons,
gewone stervelingen, is dan dat ze niet het
verval van de dood kende.
Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw
door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd.
Later nam de heilige paus Sergius I (687-701)
het feest over. Dat heette toen nog Dormitio
Mariae oftewel de Ontslaping van Maria. Pas in
1950 werd de tenhemelopneming onder paus
Pius XII ook een dogma van de Kerk.
Via Maria aanbidden we God. Maria is helemaal
mens en daardoor heel herkenbaar en troostvol
voor ons mensen. Door alle vreugde en verdriet
heen die ze als mens beleefde, koos ze altijd
weer voor Jezus. Zo is ze een voorbeeld voor
gelovigen.

Het was bijzonder pijnlijk om de sacramenten
niet te kunnen ontvangen. Dit geldt voor de
reguliere kerkgangers op zondag en door de
week, maar zeker ook voor degenen die tijdens
de paaswake zouden worden gedoopt of in de
volledige eenheid van de katholieke kerk zouden
worden opgenomen. Het vieren van de
sacramenten is essentieel voor ons als
gelovigen. We zijn namelijk fysieke mensen, en
hebben naast een ziel en een geest ook een
lichaam. In de sacramenten ontmoeten we de
mensgeworden Zoon van God. “Gij schenkt uw
gaven zevenvoud”, zingen we in het Veni,
Creator Spiritus. Dat wijst op de zeven gaven
van de Heilige Geest, maar het doet ons ook
denken aan de zeven sacramenten. We mogen
ons realiseren dat voor het waardig ontvangen
een juiste geestelijke en morele gesteltenis
nodig is. Sacramenten ontvangen we niet
zomaar, dat is wel gebleken. Ze zijn een
bijzonder “liefdevuur dat ons doordringt”.
Priesters hebben in de afgelopen maanden de
eucharistie alleen gevierd of in kleine kring. Dat
zal voor een aantal van hen een nieuwe ervaring
zijn geweest. Elke eucharistieviering is een
dankzegging aan God de Vader die zich door zijn
Zoon naar ons toegekeerd heeft en die wij in de
Heilige Geest aanbidden. Het is goed dat we
deze aanbidding van God als
geloofsgemeenschap hebben voortgezet en dat
we die in de komende tijd weer samen gestalte
kunnen geven.
Wij hopen dat de Geest u begeleidt uit deze
verwarrende periode naar een nieuwe ervaring
van vrede, naar de ervaring dat God ons zijn
hand ten zegen houdt.

Bron: kerknet.be
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voor het leven als gehuwde of als religieus.
Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Gebeden om Roepingen
Het Interdiocesaan Roepingen Overleg heeft ter
gelegenheid van Roepingenzondag 2020 een
boekje uitgegeven met twaalf gebeden. In het
Interdiocesaan Roepingen Overleg zijn de
bisdommen en de oversten van de religieuze
ordes vertegenwoordigd.
Als motto is in 2020 gekozen voor: ‘Je komt als
geroepen’.
Bisschoppen en orde-oversten schreven
gebeden voor iedere maand van het jaar.
Rondom zal iedere maand één van de gebeden
publiceren.

Mgr. J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Gebed om Roepingen voor Augustus
In de stilte die mij aanraakt
hoor ik uw stem
ik open mij
en luister
voel uw kracht
als Grond van mijn bestaan
gedragen

Gebed om Roepingen voor Juli

ik durf op te staan
te gaan
naar waar uw stem mij brengt
bij mensen
verloren in de chaos
van het leven
en wees bij hen
vanuit uw kracht
Ik-zal-er-zijn.
en zij staan op
en gaan uw weg

Heer Jezus,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons
leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft
toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.
Wij danken U voor het getuigenis van de heilige
Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Op hun voorspraak vragen wij:

ik bid
geef anderen
met mij
eenzelfde kracht
er te zijn
voor de ander
verloren in de chaos
van het leven
opdat uw rijk van liefde
groeit in ons
en om ons heen
een wereld van
Liefde, Adem, Licht

dat wij kracht en moed putten uit de heilige
Eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;
dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk
bewaren;
help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op
aarde.
Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt
gehoord,
en dat in ons midden mensen zich beschikbaar
stellen
voor het dienstwerk van priester of diaken,

Zr. Ancilla Martens
Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur
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ADVERTENTIES
Websites
www.stmartinusparochie.nl

Wories

www.sintfranciscuskerk.nl
www.bisdomgl.nl

Voor al uw tegel en kitwerk
(nieuwbouw en renovatie)

www.vatican.va
www.friezenkerk.nl

□
□
□
□

www.rkkerk.nl
www.katholiekleven.nl
www.rkbijbel.nl
www.rkliturgie.nl
www.rkdocumenten.nl

Telefoon : 06 – 55 55 43 91
Telefoon : 0598 – 35 20 14
E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl
Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl

U doet toch ook mee?
In twee kloosters in Polen
verzorgen de zusters 90
gehandicapte kinderen en
vijftig jongeren. Door uw
gift kunt u de zusters in hun
zware taak bijstaan. Gaarne
uw bijdrage op :

IBAN NL67INGB0006560476
of op

IBAN NL50RABO0306503344
t.n.v. Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubusk
te Assen
www.stipokin.nl

Rondom
St.
Martinus
Uw bijdrage voor het
maken van

“Rondom St.Martinus”
€ 12,00 kunt u storten op
IBAN : NL89INGB0669912719
T.n.v. Sint-Martinusparochie,
Radesingel 4 9711 EJ Groningen
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Kapsalon

Kapsoones
Groningerweg 42
Openingstijden
Maandag

: 13.00 – 18.00

Dinsdag t/m Vrijdag
: 09.00 – 18.00
Donderdag

: 09.00 – 20.00

Zaterdag

: 09.00 – 17.00

9738 AB Groningen
Tel : 050 – 5 77 08 92
Voor aankoop van uw nieuwe auto
en/of reparatie, onderhoud en
APK keuringen.

Folkingestraat 56
9711 JZ Groningen
Tel : 050 – 3 18 24 21

Aanbod gebruikte auto’s op:

www.garagetnoorden.nl
www.kapsoones.nl

Alles onder Bovag garantie
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