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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 
Secretaris  Mevr. J.T.T. Wagenborg-Haaijer 

tel. 06 – 58 90 93 29 
secretarisstmartinus@gmail.com 

 
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 

9 

11 oktober 2020 
t/m 

14 november 2020 

 
19 september 

 

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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Hoopvol gaan we verder 

 

Al lijken we door de ergste crisis heen in deze 

coronatijd, het gevaar is nog lang niet geweken 

zoals ons wordt voorgehouden. 

Het leven begint, aarzelend, afwachtend de 

gewone tred te hernemen. 

 

Dat is ook merkbaar in het kerkbezoek. Al zijn de 

Eucharistievieringen op zaterdag en zondag om 

17.00 uur nog dun bezet. 

Deze beide vieringen blijven we voorlopig in het 

Nederlands houden om die voor meer mensen 

toegankelijk te maken. Het is misschien even 

wennen die andere tijd, maar die heeft ook 

weer zijn voordelen. 

 

De vakantie is nu voorbij en september is altijd 

een maand van een nieuw begin, met name in 

het onderwijs. 

In deze maand willen we ook de jongens en 

meisjes nader voorbereiden op de Eerste H. 

Communie, die we hebben moeten uitstellen. 

Omdat het maar liefst 25 kinderen betreft, 

zullen we dat op twee zondagen vieren, te 

weten op zondag 27 september  en zondag 4 

oktober, beide keren om 11.00 uur in de  

St.-Jozefkathedraal. 

Ouders zullen zich moeten beperken in het 

uitnodigen van gasten. Vooral hopen we dat het 

twee mooie, feestelijke vieringen zullen worden. 

Het kinderkoor zal in beide vieringen zingen. 

De andere kerkgangers willen we vragen zoveel 

mogelijk de andere, bovengenoemde vieringen, 

te bezoeken op die zondagen. 

 

Kerkelijk zijn er vier bijzondere dagen in deze 

maand. 

Op 8 september vieren we de geboorte van 

Maria, een heel oud feest, ingesteld bij de 

wijding van een kerk in Jeruzalem op de plaats 

waar Maria geboren zou zijn. Dat is inderdaad

een feest waard, want met de geboorte van 

Maria brak de dageraad aan van onze 

verlossing. 

 

Op maandag 14 september vieren we het feest 

van Kruisverheffing. Op deze dag zien we gelovig 

op naar de gekruisigde die alle mensen tot zich 

trekt. 

Aan de viering van de inwijding van de H. 

Grafkerk in Jeruzalem op 13 september 335 was 

de plechtigheid verbonden van het tonen van 

het heilig Kruis, zoals nu nog op Goede Vrijdag. 

 

De dag erna, 15 september, is de gedachtenis 

van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Wij 

overwegen hoezeer Maria betrokken was bij het 

heilswerk. Op deze dag wordt in de liturgie het 

Stabat Mater gezongen of gebeden als 

tussenzang. 

 

Tenslotte is het late najaar de tijd van de 

Engelen. 

Op 29 september vieren we het feest van de 

Aartsengelen, Michaël, Gabriël en Raphaël. 

Op 2 oktober de heilige Engelbewaarders. 

 

Dan zijn we de oktobermaand, de 

Rozenkransmaand, ingegaan. 

Op de eerste zondag van oktober, 4 oktober dit 

jaar is het feest van de H. Franciscus dat we in 

de St.-Franciscuskerk zullen vieren. 

Dezelfde zondag is de eerste zondag van de 

Rozenkransmaand en zullen we in de namiddag 

om 15.00 uur een Marialof houden waarin we 

het Rozenkransgebed zullen bidden, dat een 

samenvatting van het hele Evangelie is. 

Dat velen met ons de Moeder Gods  een eer 

komen brengen. 

 

Pastoor Rolf Wagenaar 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 

09.00: H. Mis (Nederlands) 

11.30 – 12.30 uur (donderdag) 
Uitstelling van het Allerheiligste  

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

Voorlopig zijn alle H. Missen Nederlandstalig (met eventueel 
meertalige gezangen en voorzien van Engelse blaadjes) tenzij 
anders aangegeven. 

 

Zaterdag/Zondag - 5-6 september 2020, 23e zondag door het jaar 

Lezingen         Ezechiël 33: 7 - 9      |      Romeinen  13: 8 - 10      |      Matteüs  18: 15 - 20 

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 11:30 H. Mis (Papiamento) 17.00 H. Mis (Pools) 

 

Dinsdag -    8 september 2020, Feest van Maria Geboorte 

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Hoogmis  

 

Zaterdag/Zondag - 12-13 september 2020, 24e zondag door het jaar 

Lezingen        Sirach  27: 30  -  28: 1 - 7    |    Romeinen  14: 7 - 9    |    Matteüs  18: 21 - 35 

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen) 

 

Zaterdag/Zondag - 19-20 september 2020, 25e zondag door het jaar 

Lezingen              Jesaja  55: 6 - 9     |     Filippenzen  1: 20c - 24, 27a   |   Matteüs  20: 1 - 16a 

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen) 

 
 
 
 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/Zondag - 26-27 september 2020, 26e zondag door het jaar 

Lezingen             Ezechiël  18: 25 - 28    |    Filippenzen  2: 1 - 11    |    Matteüs  21: 28 - 32  

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 
 

Hoogmis 
 

11:00 
 

Hoogmis waarin 13 kinderen hun  
Eerste H. Communie ontvangen 

 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 H. Mis (met Latijnse vaste gezangen) 

 

Zaterdag/Zondag -   3-4 oktober 2020, 27e zondag door het jaar  

Lezingen              Jesaja  5: 1 - 7     |     Filippenzen  4: 6 - 9     |     Matteüs  21: 33 - 43 

         St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 
 

Hoogmis 
 

11:00 
 

Hoogmis waarin 12 kinderen hun  
Eerste H. Communie ontvangen 

 11:30 H. Mis (Papiamento) 15:00 Marialof 
   17:00 H. Mis (Pools) 

 
 
 Misintenties 

 

St.-Franciscuskerk 

13 september : Johan Proost 

 

St.-Jozefkerk 

6 september:  Willem Raben en 
overleden dochter 
Marian 

 Cobi de Bruin – Schroer 
 Benno Steevensz 

13 september: Jan van Schaik 
   Overleden zoon Hans 
   Cobi de Bruin – Schroer 
   Benno Steevensz 
20 september: Cobi de Bruin – Schroer 
   Benno Steevensz 
27 september: Jan van Schaik 
   Cobi de Bruin – Schroer 
   Benno Steevensz 

4 oktober: Willem Raben en 
overleden dochter 
Marian 

 Cobi de Bruin – Schroer 
Benno Steevensz 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 7 september en maandag 5 oktober 
(eerste maandag van de maand) is er om 9.30 uur 
een H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof. Na de 
H. Mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Graag tot ziens. 

Kapel Bisschop Nierman Centrum 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt er een H. Mis plaats om 9.30 uur. 
Er kan voldaan worden aan de vereiste afstand 
van 1,5 meter.  
Op donderdag 3 september en donderdag 1 
oktober hopen wij u te kunnen begroeten in de 
kapel. Na afloop is er koffiedrinken in de 
Plutozaal, eveneens met in achtneming van de 
voorgeschreven afstand. 

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

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 
 Sophie Gengler 
 Marilène van der Schuur 
 Rose-Xiëventely Constancia 
 J’Zion Zink 
 Leley Yagmur 
 Meghan Kiestra 
 
Hebben het H. Vormsel ontvangen: 
 
 Byan Ghaemmaghami 
 Rebecca Elizabeth Kwakman 
 Evelien Daphne de Lange 
  
Hebben een huwelijk gesloten: 
 
 Remie Hanning en Justine Huisman 
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Cobi de Bruin – Schroer (96) 
 Benno Steevensz (84) 

Eerste Communicanten 
 
Op zondag 27 september en zondag 4 oktober 
ontvangen 25 kinderen tijdens de Hoogmis in de 
St.-Jozefkathedraal hun Eerste H. Communie. De 
groep is te groot om dit in één viering te doen. 
Beide vieringen worden opgeluisterd door het 
kinderkoor o.l.v. Nanja Borst. 
27 september: Romé Ahyee, Sidiki Ahyee, Rita 
Awadis, Karam Azrak, Rowan Bassem, Julia Catain, 
Janeen Cisek, Gabriella Davids, Imiliano Dijkhoff, 
Barbara Gedra, Assiana Gerardo, Aurelius Gerardo 
en Luana Zerbinatti. 
4 oktober: Arnoud Heine, Adeline van Krieken, 
Lancelot le Large, Maruschka le Large, Sophia 
Melenhorst, Ian Mensink, Eva Vos, Angela Vos, 
Andrea Wildeboer, Liz Wildeboer, Mei-Lin Yang en 
Teun Zwitser. 

SENIORENBERICHT 
Ontmoetingsdag 2020 gaat niet door! 
 
Waarschijnlijk is het geen grote verrassing voor u, 
maar tot onze grote spijt kan de geplande 
Ontmoetingsdag op 21 september 2020 niet 
doorgaan. In de grote ruimte van de St.-
Jozefkathedraal is het niet moeilijk om afstand te 
houden, maar in de zaal gaat dat niet lukken. 
Bovendien is het de bedoeling om gezellig met 
elkaar te praten en dat lukt vanwege de afstand 
van 1,5 meter niet. Ook betreffende de toiletten 
geeft het problemen. 
Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel. 
Zodra het weer mogelijk is om een gezellige 
ontmoetingsdag te organiseren, zullen wij dat 
doen en dan zullen we ook weer de 
ouderenmiddagen organiseren. 
We wensen u het beste en hopen u over niet al te 
lange tijd weer in gezondheid te mogen 
ontmoeten. 
 
Gerda Hettinga 

Actie Kerkbalans – Op naar de 500! 
 
Enkele cijfers: De Sint Martinusparochie bestaat uit 
5691 huishoudens (waarvan ongeveer 1/3 deel 
student is). Er worden minimaal tien keer per jaar 
734 parochiebladen verstuurd/bezorgd naar 
mensen die zich betrokken voelen bij onze 
parochiegemeenschap. Ons streven blijft 500 
deelnemers die meedoen aan de actie Kerkbalans. 
Zo ver zijn we nog lang niet, maar met zoveel 
parochianen moet dat toch wel mogelijk zijn. 
Alleen samen kunnen we onze parochie, ook in 
deze moeilijke tijd, in stand houden! 

 
Streefbedrag Kerkbalans 2020 € 77.000,00 
Ontvangen t/m juli € 48.214,00 
We zitten dus op 62,5% van het begrote 
bedrag. Helpt u ook mee de 100% vol te 
maken?? Wat draagt u bij?  
Voor de kleine beurs € 5,00 per maand. 
Voor een iets hogere bijdrage € 10,00 per 
maandVoor een gemiddeld inkomen € 
250,00 – 500,00 per jaar. Voor een hoger 
inkomen € 500,00 – 1000,00 per jaar. De 
bedragen zijn natuurlijk richtlijnen. U mag 
ook altijd meer geven. 

U kunt uw kerkbijdrage 2020 overmaken op 
rekening NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v.  
Sint Martinusparochie Groningen o.v.v. Kerkbalans 
2020. 
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 Richtlijnen voor kerkgangers bij de 
vieringen 
 
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. Missen in de  
St.-Jozefkathedraal  
 
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. Volg de 
aanwijzingen op de website. Aanmelden per 
website tot uiterlijk vrijdag 14.00 uur. Daarna 
wordt de aanmelding niet meer verwerkt en 
bestaat de kans dat alle plaatsen bezet zijn. 
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. 

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. 

Steun de parochie met een extra 
kerkbijdrage 
 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden 
wel kosten, maar door het uitvallen van de HH. 
Missen op zondag zijn er geen inkomsten uit 
de collectes. 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. 

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

door Dries van den Akker, SJ (*) 

 

Wie op vakantie een oude kerk of kathedraal 

bezoekt, komt haar zeker tegen: de heilige 

maagd Maria. Waar komt de bijzondere band 

van katholieken met Maria vandaan? Bijna elke 

zichzelf respecterende middeleeuwse of oudere 

stad heeft wel een Maria- of Onze-Lieve-

Vrouwekerk. Haar verering is er vanaf het begin 

van de Kerk en heef een duidelijke bevestiging 

gekregen sinds zij in 431 op het Oecumenisch 

Concilie van Efeze wordt uitgeroepen tot 

Moeder van God: theo-tokos, God-barend. Die 

eretitel kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. 

Welke ontwikkelingen gaan er vooraf aan dat 

gedenkwaardige moment? 

 

Beginnen we bij het oudste document dat 

spreekt over Jezus’ moeder: de Bijbel. En wel in 

het Oude Testament (o.m. bij de profeet Jesaja) 

en in bijzonder in de geschriften van het Nieuwe 

Testament. Laten we ze niet lezen in de 

volgorde waarin ze nu gebundeld zijn, maar in 

de volgorde waarin ze vermoedelijk zijn 

ontstaan. Pas veertig jaar na het heengaan van 

Jezus wordt de naam van zijn moeder genoemd. 

 

De oudste geschriften vormen de brieven van 

Paulus. Slechts één keer komt hij in het 

voorbijgaan te spreken over Jezus’ moeder. In 

zijn brief aan de Galaten, naar men aanneemt 

geschreven rond het jaar 55: ‘ …Toen de volheid 

van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon 

gezonden, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet…’. Dat is wel heel zuinig 

geformuleerd. Paulus noemt zelfs niet haar 

naam. 

 

Die krijgen we pas te horen, als het eerste 

evangelie geschreven wordt. Dat van Marcus. 

Vermoedelijk eind jaren zestig van de eerste 

eeuw. Als Jezus optreedt in de synagoge van zijn 

dorp van herkomst, Nazareth, zeggen de 

aanwezigen: “Is dit niet de timmerman, de zoon 

van Maria…?”  

Even tevoren heeft Marcus verteld dat zij er met 

Jezus’ broers op uit is gegaan om Hem naar huis 

terug te halen, omdat hij in hun ogen niet goed 

bij zijn hoofd was geworden. Dat is alles wat 

Marcus ons over Maria te zeggen heeft. 

 

Zeker tien jaar na Marcus komen Matteüs en 

Lucas met hun evangelies. Zij vertellen over de 

babytijd van Jezus. Weten te melden dat zijn 

moeder, Maria, verloofd was met een zekere 

Jozef. En dat zij nog maagd was op het moment 

van zijn geboorte. Met name Lucas beschrijft de 

kindertijd van Jezus uit het oogpunt van zijn 

moeder. Latere generaties veronderstellen dan 

ook dat hij die verhalen van haar zelf heeft 

gehoord. 

Lucas vertelt dat er een engel op haar af wordt 

gestuurd die haar ‘vol van genade’ noemt, 

omdat zij de moeder van de Messias zal worden. 

Dat zij daar haar ja-woord aan geeft. Dat zij door 

haar bejaarde nicht Elisabeth begroet wordt als 

“de moeder van mijn Heer”, waarop zij haar 

beroemde hymne zingt: “Magnificat, mijn ziel 

prijst hoog de Heer.” Dat zij, hoogzwanger, met 

haar man Jozef naar Bethlehem moet reizen 

voor een volkstelling. Dat daar het kind geboren 

wordt in een voerbak. Dat er herders op 

kraamvisite komen, gewaarschuwd door 

zingende engelen aan de hemel. Dat Maria al 

wat er gezegd wordt bewaart in haar hart. Dat 

tijdens de opdracht van het kind in de tempel 

een bejaarde gelovige zegt dat dit kind de 

Messias zal zijn, en dat haar hart door een 

zwaard doorboord zal worden. Als Jezus twaalf 

is, blijft hij in de tempel achter. Drie dagen 

zoeken Maria en Jozef hun kind “met smart”. 

Dan verspringt Lucas’ verhaal naar de volwassen 

Jezus en horen we nagenoeg niets meer over 

zijn moeder. 
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Johannes schrijft zijn evangelie tegen het einde 

van de eerste eeuw. Hij weet nog te vertellen 

dat Jezus’ moeder - net als hijzelf - op de bruiloft 

van Kana aanwezig is. Zij maakt Hem erop attent 

dat zij geen wijn hebben. Maar Hij geeft haar 

aan dat het haar niet toekomt zijn heilswerk op 

gang te brengen. Hij zegt haar dat zijn uur (tijd) 

nog niet gekomen is. Maria is echter niet van 

haar stuk gebracht en zegt tegen de bedienden: 

Doe maar wat Hij u zeggen zal. 

Johannes is de eerste die vertelt dat zij onder 

het kruis van Jezus stond. Bijna zeventig jaar na 

Jezus’ optreden. Jezus wijst haar toe aan zijn 

geliefde leerling, van wie men aanneemt dat het 

diezelfde Johannes was, de schrijver van het 

evangelie. Hij zou zijn informatie dus uit de 

eerste hand hebben. In dit evangelie staat Maria 

voor de kerk, zowel in Kana als onder het Kruis. 

Onder het Kruis staat Johannes voor de 

leeringen. 

 

In de Bijbel staat geen woord over haar 

sterfbed, haar onbevlekte ontvangenis, haar 

ouders... Lucas schrijft nog een vervolgboek op 

zijn evangelie: de Handelingen van de 

Apostelen. Daarin komt Jezus’ moeder nog één 

keer voor. Na Jezus’ heengaan 

blijven zijn leerlingen “volharden in 

het gebed samen met de vrouwen 

en met Maria, de moeder van 

Jezus.” En dan? Daarna valt het stil 

rond moeder Maria. Geen woord 

over haar sterfbed, of over het feit 

dat zij met lichaam en ziel in de 

hemel is opgenomen. Geen woord 

over haar onbevlekte ontvangenis. 

Geen woord over haar ouders 

Joachim en Anna. Geen woord 

over… Waar komt dat dan allemaal 

vandaan?  

Wat hier genoemd wordt zijn 

uitwerkingen, geen toevoegingen. 

Het gelovig denken gaat verder. 

Op een gegeven moment (ca. 6de 

eeuw) bouwt men in Jeruzalem een kerk op de 

plaats waar Maria geboren zou zijn. Op 8 

september is de inwijding van de kerk en 

sindsdien vieren we op die datum het feest van 

de geboorte van Maria. Immers met haar 

geboorte breekt de dageraad van onze 

verlossing aan. Men denkt door met een 

menselijk besef: negen maanden voor Maria’s 

geboorte begon haar leven in de schoot van 

haar moeder, onbevlekt door de erfzonde 

omdat zij voorbestemd was God’s Zoon in haar 

schoot te dragen. Een gouden huis moest zij 

voor Hem zij, vol van genade. Ook kan men zich 

niet voorstellen dat Maria door het bederf van 

de dood is aangetast, maar met ziel en lichaam 

ten hemel opgenomen.  

 

(*) Dries van den Akker SJ is jezuiët en oud-

docent godsdienst, catechese en 

levensbeschouwing. Hij verzorgt ook een website 

over heiligen (www.heiligen.net). Hij is redacteur 

van Ignis Webmagazine 

(www.igniswebmagazine.nl). 

Dit artikel is uitgebreid door pastoor  

R. Wagenaar. 

 

http://www.heiligen.net/
http://www.igniswebmagazine.nl/
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‘Share the Journey’ op 25 september in 
Groningen 
 

Dit is een uitnodiging voor een bijzondere 
bijeenkomst over migranten en vluchtelingen 
met onder meer Mgr. Van den Hout in de Der 
Aakerk in Groningen. Een uitnodiging om samen 
te vieren en solidariteit te tonen met 
nieuwkomers in onze samenleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit evenement staat in het teken van de 
internationale Caritas campagne ‘Share the 
Journey’ om vluchtelingen gastvrij te 
verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te 
helpen participeren en integreren in onze 
samenleving. Het affiche verwijst naar een tekst 
van paus Franciscus: “We kunnen de toekomst 
alleen maken wanneer we het samen doen, 
zonder iemand uit te sluiten.” Samen vieren we 
het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 
25 september, en ook in Groningen.  
Een alliantie van organisaties waaronder 
coöperatie MooieBoel050, het New Life Choir 
Groningen, het bisdom Groningen-Leeuwarden, 
Vastenactie en Cordaid nodigen u van harte uit 
daar bij te zijn. 
In een uniek programma met onder meer een 
voordracht van Mgr. Van den Hout, optredens 
van het Syrische New Life Choir, en vele mensen 
uit de regio die verhalen zullen delen over 
internationaal samenleven, dit alles onder 
leiding van gastvrouw en TV-presentatrice Hella 
van der Wijst. 
 
Programma: Inloop vanaf 14.30 uur; Start 
programma 15.00 uur; Afsluitende borrel om 
17.00 uur. 
Datum en plaats: Vrijdag 25 september 2020 in 
de Der Aa-kerk, Akerkhof 2, Groningen. 
Aanmelden: www.cordaid.nl/groningen.

Bonifatius Academie - Bisdom 
Groningen Leeuwarden 
Cursussen Najaar 2020 
 
Na de eerste coronagolf 
Dit najaar kunnen de cursisten de cursussen 
afmaken die ze in de lente zijn begonnen. Dat 
betekent voor sommige cursussen nog 2 en voor 
andere 3 bijeenkomsten. De kosten voor de 
‘inhalers’ zijn voor rekening van het bisdom.  
De lessen vinden plaats in ruimtes die groot 
genoeg zijn om voldoende afstand tot elkaar te 
kunnen bewaren. Mocht een les door de 
omstandigheden ‘live’ niet door kunnen gaan 
dan zal op de afgesproken tijd een digitale les 
plaatsvinden die u thuis kunt volgen. 
 
Nieuwe cursus: Parochievernieuwing - Parochie 
met een missie 
1e Lesdag 26 september twee lessen: 
Les 1. Mirjam Spruit (Centrum voor 
Parochiespiritualiteit) - Evangelisatie en groeien 
in ‘leerling-van-Jezus-zijn’: wat is dat en wat 
betekent dit voor onze vieringen, de catechese 
en de diaconie? 
Les 2. Mirjam Spruit - Leiderschap in de 
parochie: wat houdt dit in de context van een 
parochie in? En waarom is dit zo belangrijk voor 
een parochie die meer van-binnen-naar buiten 
wil?  
Op 8 oktober 19.30 uur: Les 3. Waarderend 
opbouwwerk, door Johan Klaassen. Wie zijn we 
in onze geloofsgemeenschappen/parochie? 
Waar zijn wij goed in? Waar ligt onze 
aantrekkingskracht en hoe kunnen wij die 
versterken? ‘Waarderend opbouwwerk’ is een 
nieuw parochievernieuwingproject in ons 
bisdom. Hoe kunnen we op een positief 
waarderende manier onze gemeenschap sterker 
maken? Hoe pakken wij dit met elkaar aan?  
21 oktober 19.30 uur: Les 4. Leren en 
parochievernieuwing, door Piet Timmermans. 
Didactische en theologische achtergronden voor 
het leren in een missionaire parochie. Wat is 
een goede les en hoe past een les bij je (nieuwe) 
doelen?  
De cursus wordt afgesloten met een werkstuk. 
Docenten: Mirjam Spruit, Johan Klaasen en Piet 
Timmermans. 
Data: 26 september, 8 en 21 oktober. 
.

http://www.cordaid.nl/groningen
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B4. Basiscursus Kerk. 
De kerk is meer dan een gebouw. Deze cursus 
gaat over de geloofsgemeenschap. 
De gemeenschap heeft een aantal bijzondere 
kenmerken, ze heeft met God te maken en met 
Jezus Christus en met de Heilige Geest. Tegelijk 
is de kerk ook niet denkbaar zonder mensen, 
soms grote heiligen maar ook vaak niet. Onze 
geloofsbelijdenis spreekt over de Kerk als één, 
heilig, apostolisch en katholiek. Wat wil dat 
zeggen?  
Docent: drs. Arjen Bultsma.  
Data: 26 september, 3 november (Sneek) en 21 
november. 
 
C2. OT, Jacob en Jozef. 
Bisschop Ron van den Hout neemt u mee naar 
de tenten van Esau, Jacob en zijn. zonen. 
Speciaal naar Jozef de dromer, die slaaf, 
gevangene en onderkoning wordt in Egypte. 
Dynamiek van het lot? 
Docent: Mgr. Dr. R. van den Hout.  
Data: 7 oktober (Hoogeveen) en 21 november. 
 
D2. Diaconale leerroute. 
Diaconaal werk betekent dienst aan mensen 
vanuit gelovige inspiratie. De nieuwe Diaconale 
Leerroute helpt mee diaconaal werk van 
parochies op te bouwen. De vervolgcursus 
hiervan wordt in de komende semesters 
aangeboden en loopt door tot voorjaar 2022.  
Het eerste semester van de leerroute maken we 
dit najaar af: over het belang van diaconie voor 
de kerk en voor de samenleving en welke 
diaconale werkvelden er zijn.  
U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes 
zijn, met respect voor grenzen van de ander en 
van uzelf. De praktijk in de parochie staat 
centraal in het 2e en 3e semester (2021). 
U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van 
een diaconaal project. In de groep worden 
projecten samen besproken, naast verdieping 
tijdens thematische bijeenkomsten. 
Het 4e semester (2022) kijkt naar resultaten 
voor alle betrokkenen. 
Docenten: drs. Agaath Erich, drs. Dominicus 
Kamsma en drs. Lysbeth Minnema.  
Data: 6 oktober (Groningen), 28 oktober 
(Leeuwarden) en 17 november Leeuwarden). 
Info: Agaath Erich (donderdags, 050 – 4065869); 
a.erich@bisdomgl.nl. 

O1. Besturen van Parochie of PCI 
Het besturen van een parochie of parochiële 
caritasinstelling is een vak apart. Naast het 
Nederlands recht krijgen we te maken met het 
kerkelijk recht. Hoe dat werkt en samengaat 
leggen we u graag uit. We pakken bovendien 
enkele praktische reglementen bij de kop en 
vertellen over de bisdomorganisatie. 
Docenten: Drs. Arjen Bultsma en Herald 
Mensen.  
Data: zaterdag 19 september (Groningen) en 21 
november. 
 
O3. Parochiecommunicatie 
Goede communicatie ‘binnen en buiten’ de kerk 
is van vitaal belang. Missionair kerkzijn is de 
nieuwe uitdaging. Maak keuzes: parochieblad, 
zondagskrant, website, facebook? Hoe krijg je 
goede pers en voorkom je negatieve publiciteit? 
Wat zijn kansen online en met ‘social media’? 
Wat is een goede fondswervingsbrief? De cursus 
leert het planmatig aan te pakken, passend bij 
de missie en mogelijkheden van de parochie.  
Docent: drs. Lammert de Hoop. 
Data: 29 oktober (Sneek) en 21 november. 
 
Practische informatie 
Deelnemers betalen per cursus een kleine 
bijdrage in de kosten: € 20,-. De overige kosten 
worden gedragen door het bisdom. 
Start van de Bonifatius Academie, de eerste 
gemeenschappelijke lesdag op 26 september, 
en de afsluitende lesdag op 21 november vinden 
plaats in de pastorie van de St.-Jozefkathedraal 
in Groningen. Aansluitende bijeenkomsten zijn 
op verschillende plaatsen, o.m. Groningen, 
Leeuwarden en Sneek.  
 
Aanmelding en contact 
Voor vragen over de organisatie van de 
cursussen en aanmelding kan men terecht bij: 
l.winter@bisdomgl.nl, 050 – 4065888. Voor 
vragen over de inhoud van de cursusen bij de 
studiesecretaris: p.timmermans@bisdomgl.nl, 
06 – 24863901. Voor actuele en uitgebreidere 
informatie zie: www.bonifatiusacademie.nl.  
Een aanmeldingsformulier is te vinden op de 
website. 
 

mailto:a.erich@bisdomgl.nl
http://www.bonifatiusacademie.nl/
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Over het getuigenis van Petrus 

 

In een van zijn algemene audiënties in 

september 2019 sprak paus Franciscus over het 

getuigenis van de apostel Petrus. 

 

‘Van alle apostelen steekt Petrus er bovenuit, 

omdat hij vanwege zijn primaatschap (Mt 16: 

18) en vanwege de missie die hij van de 

Verrezene heeft ontvangen (Joh 21: 15-17) een 

onderscheidende rol heeft in de groep 

apostelen. Hij is het die begint met de 

verkondiging van het Evangelie op de dag van 

Pinksteren (Hand 2: 14-41) en die bij het 

Concilie van Jeruzalem een leidende rol speelt 

(Hand 15 en Gal 2: 1-10). 

 

Petrus gaat naar de zieken op hun draagbaren 

toe, zoals Jezus zou hebben gedaan. Hij 

ontfermt zich over de zieken (Mt 8: 17). En 

Petrus komt naderbij, maar laat de Ander zich 

manifesteren: de levende en de werkende 

Christus! Hij die getuigt, is dan ook degene die 

Christus toont, zowel door woorden als door 

lichamelijke aanwezigheid. Daardoor kan 

Christus relaties aangaan en kan het 

vleesgeworden Woord verder gaan in de 

geschiedenis. Petrus is degene die de werken 

van de Meester uitvoert: als je met geloof naar 

Petrus kijkt, zie je Christus zelf. Vol van de Geest 

van zijn Heer loopt Petrus voorbij, en zonder dat 

hij zelf iets doet, wordt zijn schaduw een 

‘liefkozing’, een heling, overdrager van 

gezondheid, een uitstorting van de tederheid 

van de Verrezene die neerknielt bij de zieken en 

hun leven, verlossing en waardigheid 

teruggeeft. Op die manier toont God zijn 

nabijheid. In de problemen van de zieken, in de 

ziektes die iemand verhinderen om verder te 

gaan in dit leven, zien we de aanwezigheid van 

Jezus. Het is Jezus die ieder van ons oproept om 

voor deze persoon te zorgen, hem of haar te 

ondersteunen en te genezen. 

 

De genezende handelingen van Petrus roepen 

haat en jaloezie op bij de Sadduceeën, die de 

apostelen gevangen zetten en die, geschokt 

door hun wonderbaarlijke bevrijding, hun 

verbieden om te onderwijzen. Deze mensen 

zagen de wonderen die de apostelen niet 

vanwege magie verrichten, maar in naam van 

Jezus. Ze wilden dit echter niet aanvaarden en 

wierpen hen in de gevangenis en sloegen hen. 

Vervolgens werden ze op wonderbaarlijke wijze 

bevrijd, maar het hart van de Sadduceeën was 

zo versteend dat ze niet wilden geloven wat ze 

zagen. Petrus antwoordt dan met de sleutel van 

het christelijk leven: “Men moet God meer 

gehoorzamen dan de mensen” (Hand 5: 29). 

Want de Sadduceeën hadden gezegd: “Jullie 

moeten die dingen niet doen, jullie moeten niet 

genezen”. 

 

“Ik gehoorzaam God meer dan de mensen”: dat 

is het krachtige christelijke antwoord. Dat 

betekent dat je zonder scrupules, zonder 

beschuldigingen, zonder berekendheid naar God 

luistert. Hem gehoorzamen om tot een verbond 

te komen met Hem en met al degenen die we 

op onze weg ontmoeten.’ 

 

Massacio, Petrus wekt de zoon van Theophilus op uit de dood 
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Open Monumentendag 2020 R.K. 
Kerkhof 
  
Ook dit jaar neemt het RK Kerkhof te Groningen 
weer deel aan de Open Monumentendagen op 
zaterdag 12 en zondag 13 september. Het is een 
goede gelegenheid om begraafplaatsen en 
kerkhoven, als onderdeel van ons cultureel 
erfgoed onder de aandacht te brengen. Het 
Landelijke thema van Open Monumentendag is 
dit jaar: Leermonument. 
 
Dit jaar is de Calvariegroep op het kerkhof 
compleet te bekijken. Het Calvariekruis is 
aangevuld met bijpassende beelden van Maria 
en de apostel Johannes.  
 
De rondleidingen dit jaar zijn op zaterdag om 
11.00 uur en op zondag om 14.00 uur. Ze zijn 
interessant voor een ieder die meer te weten 
wil komen over wetenswaardigheden op ons 
kerkhof.  
Deelname is gratis, bezoekers hoeven zich niet 
aan te melden. 
De kapel en de crypte zijn beide dagen 
opengesteld voor bezichtiging van 10.00 uur tot 
17.00 uur. 
 
Informatie over ons Kerkhof vindt u op  
Google/RK Kerkhof Groningen.             
RK Kerkhof, Hereweg 89 (ingang 
Papiermolenlaan)  
Tel. 050 - 5253228 
info@rkkerkhofgroningen.nl 

Open Monumentendag 2020 
 
Openstelling St.-Franciscuskerk en St.-Jozefkerk 
Op zaterdag 12 september wordt de jaarlijkse 
Open Monumentendag  gehouden.  
De St.-Franciscuskerk is gebouwd in 1932-1934 
onder architectuur van H.C. van de Leur. Architect 
Van de Leur bouwde in de stijl van Dom Paul 
Bellot OSB, monnik van de Paulusabdij te 
Oosterhout. De St.-Franciscuskerk wordt 
gekenmerkt door nieuwe vormen in baksteen en 
is versierd met verschillende patronen van 
geglazuurde baksteen in heldere kleuren. De 
prachtige gebrandschilderde ramen (in bruine 
tinten) voegen zich goed in de baksteen wanden. 
De ramen geven het leven van Sint Franciscus 
weer. 
De St.-Franciscuskerk is op zaterdag 12 september 
opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur.  
 
De St.-Jozefkathedraal doet niet mee met het 
programma van Open Monumentendag; wel is er 
de gebruikelijke openstelling op zaterdagmiddag 
tot 16.00 uur. 

De Gerarduskalender 2021  
 
Christien Enzing stopt met de verspreiding en 
verkoop van de Gerarduskalender in en rondom 
de St.-Jozefkerk. 
Wanneer u gewend bent aan een dagelijkse 
portie ‘spirit’ van de Gerarduskalender kunt u 
deze voor 2021 bestellen via het Klooster 
Wittem. 
Adres: Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem. Tel. 
nr. 043 - 4501741 (van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 12.00 uur). Email: 
info@kloosterwittem.nl. Zie ook de website: 
www.kloosterwittem.nl. 

mailto:info@rkkerkhofgroningen.nl
mailto:info@kloosterwittem.nl
http://www.kloosterwittem.nl/
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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. 

 

Gebed om Roepingen voor September 

Aan het begin van het studiejaar 

 

Goede Vader,  

na een ontspannende vakantie  

pakken wij de draad weer op.  

Laat ons,  

in kracht van uw Geest,  

mensen zijn die aan onze roeping tot 

navolging van Christus gehoor geven. 

 

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- 

en diakenkandidaten  

en onze kandidaat religieuzen.  

Zegen hen met uw wijsheid.  

Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de 

traditie van onze geloofsgemeenschap  

mogen indrinken.  

En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in 

het geloof. 

 

Vader,  

geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.  

Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of 

het onderling samenleven  

de moed niet verliezen maar volharden. 

Heer God.  

wij bidden U  

dat onze kandidaten steeds meer mogen 

groeien in verbondenheid  

met Jezus Christus, 

uw uitgestoken hand naar deze wereld,  

bron van licht voor alle mensen. 

 

Maak ons allen tot open, ontvankelijke 

gelovigen  

die uw licht doorgeven aan elkaar. 

 

Wij vragen het u in verbondenheid met 

Christus, de Emmanuel: God-met-ons.  

Amen.  

 

Mgr. G.J.N. de Korte Bisschop van  

’s-Hertogenbosch 

 

 

Gebed bij de Geestelijke Communie 

 

“Er zal een uur komen, ja het is er al, 

dat de ware aanbidders de Vader zullen 

aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4: 23) 

 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij  

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig 

zijt. 

Ik bemin U boven alles 

en wens U in mijn hart te ontvangen. 

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik U: 

kom tenminste op geestelijke wijze in mijn 

hart. 

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 

en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
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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” 

 

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/

