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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. 0658909329 
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 

 
15 november 2020 

t/m 
19 december 2020 

 
24 oktober 

 

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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Oktobermaand  –  Klokkenmaand 

 

Oktober wordt dit jaar de maand van de klokken 

die gewijd worden en op Allerheiligen zullen 

klinken. Groot feest voor de kathedrale kerk en 

onze parochie. De klokken zouden voor Pasen 

gewijd worden, maar om de bekende redenen 

vindt de wijding nu in oktober plaats. 

Klokken zijn een teken van de parochie-

gemeenschap in onze samenleving. We moeten 

bedenken dat door het Scheppingsgegeven en 

door de Incarnatie, de 

menswording van God in 

Jezus Christus, ook de 

dingen ons bij God kunnen 

brengen. De H. 

Bonaventura zegt: het 

ideaal is niet alleen de 

beweging te maken van 

uiterlijk naar innerlijk om zo 

het handelen van God in de 

ziel te ontdekken, maar 

Hem ook te ontmoeten in 

alle dingen. Dus: ook in het 

gewone en in het uiterlijke. 

 

Twee mooie Eerste H. 

Communievieringen 

hebben we mogen beleven 

op zondag 27 september en 

zondag 4 oktober. Eindelijk!  

In totaal waren het 24 jongens en meisjes en 

wederom kwam het internationale karakter van 

onze parochie tot uitdrukking: gezinnen uit 

Syrië, van Hongaarse, Poolse, Filipijnse, 

Antilliaanse en Afrikaanse afkomst, naast de 

Nederlandse kinderen: wereldkerk in het klein, 

zoals een parochiaan eens opmerkte. Gelukkig 

zien we velen van hen in de zondagse Hoogmis 

en in de Engelstalige H. Mis op zaterdag. 

 

Natuurlijk is oktober de Rozenkransmaand en 

eren we op 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de 

Rozenkrans. Het rozenkransgebed, die mooie en 

eenvoudige samenvatting van het hele 

evangelie, wordt extra aanbevolen in deze 

maand. Als u weet dat het feest van O.L. Vrouw 

van de Rozenkrans is ingesteld op de dag dat de 

christenen de slag bij Lepanto wonnen in 1571 

en het Turkse leger versloegen, dan mogen we 

nu bidden om de overwinning op het corona-

virus en de afwending van zoveel (dreigende) 

conflicten in deze tijd. Alle pausen van de 

laatste honderd jaar hebben 

dit gebed van harte 

aanbevolen als een machtig 

wapen tegen alle kwaad. 

 

De bijzondere dagen 1 en 2 

november, Allerheiligen en 

Allerzielen, komen nabij – 

dit jaar op zondag en 

maandag. Terwijl de winter 

nadert en duisternis, 

kaalheid en koude die 

aankondigen, vieren wij het 

feest van de 

eindoverwinning - Alle 

heiligen die in de hemelse 

heerlijkheid zijn, ook onze 

toekomst. En wij bidden 

voor allen die door de 

loutering van het vagevuur 

heen gaan. Dat zij daar ook in mogen delen. 

Met de bisschop vieren we de Hoogmis om 

11.00 uur op Allerheiligen. Op Allerzielen zal er 

een gezongen Requiemmis zijn om 12.30 uur en 

om 19.00 uur in de St.-Jozefkathedraal, waarin 

wij bidden voor de overledenen, in het bijzonder 

voor die van het afgelopen jaar. 

 

Laten we de Rozenkrans toch vooral bidden in 

deze oktobermaand om beëindiging van het 

corona-virus. 

 

Pastoor R. Wagenaar
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 
19.00: H. Mis (donderdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
17.00: H. Mis (Engels) 
 

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

 
 

Zaterdag/Zondag – 10-11 oktober 2020, 28e zondag door het jaar 

Lezingen         Jesaja  25: 6 - 10a     |      Filippenzen  4: 12 - 14, 19 - 20    |    Matteüs  22: 1 - 14 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Pontificale Hoogmis met klokkenwijding 
 12:30 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag -  17-18 oktober 2020, 29e zondag door het jaar 

Lezingen        Jesaja  45: 1, 4 - 6    |    1 Tessalonicenzen  1: 1 - 5b    |    Matteüs  22: 15 - 21 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/Zondag – 24-25 oktober 2020, 30e zondag door het jaar 

Lezingen              Exodus  22: 20 - 26    |    1 Tessalonicenzen  1: 5c - 10   |   Matteüs  22: 34 - 40 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 9:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 

     
 

Zaterdag/Zondag -   31 oktober-1 november 2020, Hoogfeest van Allerheiligen 

Lezingen   Maleachi  1: 14b  -  2: 2b, 8 - 10  |  1 Tessalonicenzen  2: 7b – 9, 13  |  Matteüs  23: 1 - 12 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Pontificale Hoogmis 
   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 
 
 

Sint-Franciscuskerk  
Zaagmuldersweg 67 

Sint- Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Maandag -   2 november 2020, Allerzielen 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen Requiemmis 
   19:00 Gezongen Requiemmis 
     

 

Zaterdag/Zondag -    7-8 november, 32e zondag door het jaar 

Lezingen             Wijsheid  6, 12 - 16    |    1 Tessalonicenzen  4: 13 - 18    |    Matteüs  25: 1 - 13  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

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

 

Misintenties 

 

St.-Franciscuskerk 

 

11 oktober: Gré Staal 

Martha Tran Thi Biels Ha 
25 oktober: Gré Staal 

 

St.-Jozefkerk 

 
11 oktober:  Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Clementia van Sanen 
18 oktober: Kees van Asma 
25 oktober: Jan van Schaik 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Zegen over een nieuw  
  levensjaar 
1 november: Willem Raben en overleden  
  dochter Marian 
  Uit dankbaarheid 
2 november: Antoinette Hulscher 
  Overleden familie van Rooyen 
–   Koning    
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
8 november: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Lucie en Franz Jellinek  

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 5 november 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. 
 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 2 november zal de bisschop om 9.30 
uur een H. Mis celebreren in de kapel van het 
kerkhof voor de overleden bisschoppen en 
priesters van het bisdom. Ook degene die het 
afgelopen jaar hier ten ruste zijn gelegd worden 
herdacht. Door de coronaomstandigheden 
verzoeken wij u om zich telefonisch (050 - 
5253228) aan te melden wegens het beperkt 
aantal beschikbare plaatsen. 
 

Voor actuele informatie zie de website 
van de parochie: 
www.stmartinusparochie.nl 
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Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Sophia Toader 
 Filip Popovic 
 
Sloten een christelijk huwelijk: 
 Declan Holleman en Shanna van  

Heuvelen 
 Jermain Buist en Lisa Guikema 

 

Vooraankondiging vieringen Kerstmis 
 
Ook met Kerstmis zullen we nog gebonden zijn 
aan maximum aantallen bij de vieringen. 
Wanneer de maatregelen niet strenger 
worden, zullen er - om een zo groot mogelijke 
spreiding van kerkgangers mogelijk te maken - 
op Kerstavond en op het Hoogfeest van 
Kerstmis meerdere vieringen zijn.  
Voor de vieringen is aanmelden verplicht. 
Toegang alleen mogelijk met toegangskaart. 
Eigen parochianen hebben voorrang. 
In de volgende Rondom leest u meer over de 
aanmeldingsprocedure. Voorlopig schema:  
 
St.-Jozefkathedraal: 
24 december  

16.00 uur: Eenvoudige 
gebedsviering voor jonge gezinnen,  
met kerstliederen 
19.00 uur: Gezinsmis met 
kerstliederen 
20.30 uur: Latijnse Nachtmis 
23.00 uur: Plechtige Nachtmis 

25 december 
8.00 uur: Dageraadsmis voor 
gezinnen en anderen, met 
kerstliederen 
11.00 uur: Pontificale Hoogmis 

 
St.-Franciscuskerk: 
24 december:  

20.30 uur: Nachtmis 
25 december: 

 9.30 uur: Hoogmis 
 

H. Missen op zaterdag en zondag om 
17.00 uur 
 
Inmiddels is de H. Mis op zondagnamiddag om 
17.00 uur een Latijnse H. Mis, verzorgd door de 
Vereniging voor Latijnse Liturgie (uitgezonderd de 
eerste zondag van de maand). 
De H. Mis op zaterdagnamiddag om 17.00 uur is 
sinds 26 september wederom de Engelse H. Mis. 
Voor de Latijnse H. Mis en voor de Engelse H. Mis 
wordt u verzocht zich aan te melden via: 
www.meevieren.nl. Aanmelden vóór vrijdag om 
14.00 uur. De registratie van kerkgangers blijft 
voorlopig van kracht. Aanmelden vooraf voorkomt 
opstopping bij de registratie. 

 

English Mass: Reservation needed 
 
Visitors to the English Mass are kindly requested 
to make a reservation on www.meevieren.nl, 
before Friday at 14.00 hrs. 
 

http://www.meevieren.nl/
http://www.meevieren.nl/
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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 - 25530189. 
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. 

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. 

Steun de parochie met een extra 
kerkbijdrage 
 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden 
wel kosten. Steun daarom uw parochie met 
een extra kerkbijdrage. 
U kunt uw 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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Klokkenwijding op 11 oktober 
door pastoor R. Wagenaar 

 
Luidende klokken – zijn dat niet altijd feestelijke 

klanken? Natuurlijk konden zij ook 

waarschuwen bij naderend onheil, een grote 

brand, oorlog. Een zware klok klonk bij een 

overlijden en uitvaart. 

In Groningen lijkt het stil wat betreft het luiden 

van klokken, op de majestueuze klokken van de 

Martinitoren na en bescheidener die van de 

Akerk, de Sint Jozef en de Sint Franciscus. 

Het gelui van de St.-Jozefkathedraal krijgt nu 

een prachtige uitbreiding dankzij een schenking 

van een zeer gewaardeerde parochiaan. De 

klokken dragen de namen van zijn kinderen. 

Hun doopnamen staan op de klokken vermeld. 

De roepnamen van de nieuwe klokken worden 

Petrus en Theresa. Maar zoals de schenker zegt: 

allen die een van die verdere namen dragen, 

horen daar ook bij. Zij mogen, alsmede alle 

gelovigen, delen in de vreugden van het 

feestelijk gelui, voor het eerst op het Hoogfeest 

van Allerheiligen, 1 november, dit jaar op een 

zondag. 

 

De nieuwe klokken krijgen in het gelui een eigen 

taak. De zwaarste klokken worden geluid tijdens 

het Gloria op Witte Donderdag en in de 

Paaswake. Eveneens onder het Te Deum op 

Oudjaarsavond. Als zwaarste klok zal de 

Petrusklok stellig ook geluid worden bij het 

uitdragen uit de kerk. Deze klok word daarom 

wel in de volksmond de ‘Doodsklok’ genoemd. 

De kleine van de nieuw te wijden klokken wordt 

de Angelusklok. Deze luidt naar oud gebruik 

driemaal daags, in de ochtend, om 12 uur – het 

Angelusgebed, ofwel de Engel des Heren – en 

om zes uur in de avond: driemaal kort en 

eenmaal langer. Het is passend dat de 

Theresaklok deze taak krijgt, omdat zij ook aan 

Maria en Anna gewijd is. Het was een vurige 

wens van mij om in het gelui een Angelusklok te 

hebben; en dat gaat nu gebeuren!  

 

Klokken worden in een katholieke kerk niet 

zomaar opgehangen. Ze worden gezegend, zeg 

maar: gewijd tot hun functie. De klokkenwijding 

is voorbehouden aan de bisschop, die dit op 11 

oktober in een feestelijke viering zal doen. 

Zoals bij een altaarwijding worden de klokken, 

na het zegeningsgebed, met wijwater 

besprenkeld en met chrisma-olie gezalfd in vier 

kruisjes en bewierookt. Met een slotgebed en 

zegening wordt de plechtigheid besloten en 

wordt de viering van de H. Mis vervolgd. 

Na de H. Mis worden de klokken aangeslagen 

door de bisschop en anderen. 

 

De klokken zullen worden opgesteld vóór de 

communiebank links. Zij worden gehangen in 

een versierde bok, op een hoogte waarop ze 

voor de aanwezigen in de kerk zichtbaar zijn. 

Hangend kunnen de klokken na de zegening ook 

worden aangeslagen.  

De wijdingshandeling door de bisschop is ook te 

volgen op de ‘streaming’ (www.kerkomroep.nl), 

voor wie niet bij de viering aanwezig kan zijn. 

 
 

Klokwijding door de eeuwen heen 
door Sible de Blaauw 

 

Klokken zijn de stem van de kerk. Via het geluid 

van de klokken spreekt en zingt de kerk haar 

aanwezigheid onder de mensen uit. Ze hangen 

hoog en zijn van verre hoorbaar. Daardoor 

kunnen ze verbindend werken. Ze kunnen 

roepen en ze kunnen momenten markeren. Hun 

geluid is herkenbaar en vertrouwd. Klokken 

moeten deskundig gegoten worden, opdat ze 

hun functie doeltreffend en waardig kunnen 

vervullen. 

 

In januari en februari van dit jaar zijn twee 

prachtige klokken gegoten ten behoeve van de 

St.-Jozefkathedraal. Ze zijn geschonken door een 

genereuze parochiaan en vormen de 

belangrijkste bijdrage aan een vernieuwingsplan 

van het gelui in de toren.  

http://www.kerkomroep.nl/
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Met de klokwijding laat de kerk zien dat klokken 

niet alleen een belangrijk cultuurgoed zijn, maar 

ook een sacrale betekenis hebben. Ze maken 

deel uit van het gewijde kerkgebouw en hun 

functie is deel van de liturgie. In oorsprong 

kunnen klokken heel alledaagse voorwerpen 

lijken: akoestische signalen om te roepen, te 

waarschuwen, te markeren. Maar in oude 

culturen hadden dergelijke signalen ook per 

definitie een magische betekenis. In de 

christelijke traditie kregen klokken een vaste 

plaats in de kerk, en spoedig in een speciaal 

daartoe bestemde toren. De behoefte om 

klokken dan ook op rituele wijze voor hun 

sacrale functie te bestemmen leidde tot de ritus 

van de klokwijding. 

 

De oudste bronnen over de wijding van klokken 

stammen uit de 7de en 8ste eeuw, uit Spanje en 

het Frankenrijk. De bisschop wast, zalft en 

bewierookt de klok voor zij in gebruik genomen 

wordt. In de 13de eeuw is dit ritueel overal in de 

kerk van het Westen gebruikelijk. Dan wordt de 

klok ook aan een specifieke heilige toegewijd, 

waardoor zij een naam krijgt. Het Latijnse woord 

voor klok, campana, is vrouwelijk. 

 

In Noord-Nederland zijn vele oude klokken 

bewaard. Tal van opschriften getuigen van hun 

sacrale betekenis, maar ook van de magische 

functie van klokken, vooral het afweren van 

natuurgeweld. En zij noemen hun naam. Vooral 

Maria, Catharina, Margaretha waren populair. 

 

De naamgeving wijst erop dat mensen hun 

klokken als trouwe gezellen in hun dagelijkse en 

religieuze leven beschouwden. Klokken waren 

het waard om heilige namen te dragen omdat 

de klokgietkunst in de hoge middeleeuwen 

enorme vooruitgang had geboekt. Gieters 

konden fraaie klokken maken, qua uiterlijk en 

qua klank. Zoals geen menselijke stem gelijk is, 

zo is ook geen klokkenklank identiek. Daardoor 

konden mensen klokken ‘herkennen’. Ook dat 

was een reden om ze namen te geven. 

 

In feite is het klokgietersambacht sindsdien tot 

vandaag nauwelijks meer veranderd. De nieuwe 

klokken van de St. Jozefkathedraal zijn vrijwel 

op dezelfde wijze vervaardigd als zeven eeuwen 

geleden gebruikelijk was. Zij hebben weliswaar 

een vaste toon, maar hun karakter zal pas 

blijken als ze in gebruik zijn. 

 

 
Klokwijding door een bisschop. Miniatuur in een 
Romeins Pontificale, eerste helft 14de eeuw. 
Bibliothèque Nationale Parijs. 

 

De middeleeuwse traditie van de klokwijding 

kwam in Nederland met de Reformatie tot 

stilstand. Klokken waren ook na de Reformatie 

onmisbaar voor het oproepen tot de kerkdienst 

en voor het aangeven van de tijd, maar ze 

werden niet meer als sacrale voorwerpen 

beschouwd en kregen geen (officiële) namen 

meer. Pas toen de katholieken weer kerken met 

torens gingen bouwen in de negentiende eeuw, 

kwam de oude traditie van de naamgeving en 

het liturgische gebruik weer tot leven. 

 

Klokken zijn tijdloos en duurzaam. Hun klank en 

hun boodschap overstijgt de generaties. De 

nieuwe klokken voegen zich in een eeuwenoud 

koor en zullen hopelijk nog eeuwenlang hun 

stem laten horen. 
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Maria in ons geloofsleven 

 
Maria is bij uitstek het voorbeeld van geloven. 

Als de engel Gabriël haar vertelt dat ze de 

moeder van Gods Zoon zal worden en dat dit 

zal gebeuren door de H. Geest (Luc. 1: 26-38), 

begrijpt Maria niet wat er gaat gebeuren. 

Haar antwoord laat zien wat geloven werkelijk 

betekent: open staan voor het mysterie. 

Maria antwoordt: ‘Mij geschiede naar uw 

woord’ (Luc. 1: 38). Zij geeft zich over, geheel 

vrijwillig aanvaardt ze dit wonder. En dat doet 

Maria ondanks haar twijfels, immers: ‘Hoe zal 

dit geschieden, daar ik geen gemeenschap 

heb met een man?’ (Luc. 1: 34). 

 

 
 

Gezien de grote plaats die Maria inneemt in 

het katholieke geloof, verwacht je dat er veel 

over haar in de Bijbel te vinden is. Maar dat is 

niet het geval. De plaatsen waar we over 

Maria kunnen lezen, gaan wel over cruciale 

momenten in het leven van haar zoon Jezus. 

Zoals bij zijn geboorte en de aankondiging 

daarvan, zijn sterven aan het kruis en de 

neerdaling van de H. Geest over de apostelen. 

 

De ouders van Maria heten Anna en Joachim. 

Dat zul je echter nergens in de Bijbel kunnen 

vinden. Over de geboorte van Maria en haar 

kinderjaren, bijvoorbeeld dat zij vanaf haar 

derde jaar in de tempel wordt opgevoed, zul 

je niets in de Bijbel tegenkomen. Waar komen 

deze verhalen dan wel vandaan? Deze 

legendes staan in de zogenaamde apocriefe 

evangelies. Het gaat hier dan om het proto-

evangelie van Jakobus en het evangelie van 

de pseudo-Matteüs. 

 

Bij veel katholieke gelovigen neemt Maria een 

belangrijke plaats in. Vooral het menselijke 

aspect van Maria spreekt aan. Maria is een 

moeder, zoals zo velen. Een moeder die lijdt 

vanwege haar zoon. Gewone mensen kunnen 

zich met haar identificeren. God en Christus 

zijn zo hoog en verheven.  

 

Over Maria heeft de katholieke kerk vier 

dogma’s (leerstellingen) verkondigd. Dogma’s 

zijn geschreven in theologische taal en niet 

eenvoudig te begrijpen. Het gaat echter om 

de geloofsbeleving die onder die taal 

verborgen zit. 

 

Al vroeg in de geschiedenis van het 

christendom werd bepaald dat Maria ‘Moeder 

van God’ kon worden genoemd, in het Grieks 

‘Theotokos’. Maria heeft de Zoon van God 

gebaard en is dus moeder van de Zoon van 

God. Jezus was immers vanaf het allereerste 

begin in de moederschoot, volledig mens en 

volledig God. 
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De katholieke kerk leert ook dat Maria altijd 

maagd is. Daarmee bedoelt ze te zeggen dat 

Maria vóór, tijdens en na de geboorte van 

Jezus maagd was. Er was geen menselijke 

vader betrokken bij de geboorte van Jezus. 

Sommige Bijbelgeleerden zeggen dat Maria na 

Jezus nog andere kinderen heeft gekregen. In 

de Bijbel wordt immers gesproken over broers 

en zussen van Jezus (o.a. Mat. 13: 55). Maar 

het woord ‘broer’ kan ook gebruikt worden 

om een neef aan te duiden. 

 

Het dogma van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ 

zorgt voor veel misverstand. Veel mensen, ook 

katholieken zelf, denken dat dit te maken 

heeft met de verwekking van Jezus in de 

schoot van Maria. Dat is niet juist. Het gaat 

om de verwekking van Maria zelf in de schoot 

van haar moeder Anna. Maria was vanaf het 

allereerste begin vrij van de erfzonde, oftewel 

‘onbevlekt ontvangen’. Volgens de katholieke 

kerk wordt de erfzonde (de zonde van Adam 

en Eva) op elke volgende generatie 

overgedragen. Bij het doopsel word je verlost 

van de erfzonde. Maar, zegt de kerk, dat geldt 

dus niet voor Maria. 

Het vierde en laatste dogma over Maria werd 

in de vorige eeuw afgekondigd (1950): de 

Tenhemelopneming van Maria. Na haar dood 

werd Maria door haar zoon Jezus met lichaam 

en ziel in de hemel opgenomen. De 

tenhemelopneming van Maria loopt vooruit 

op de verrijzenis van de andere 

christengelovigen. 

 

In een gebed uit de 16de eeuw (Litanie van 

Loreto) komen prachtige namen van Maria 

voor: Spiegel der gerechtigheid, Zetel van 

wijsheid, Geestelijk vat, Mystieke roos, Toren 

van David, Ivoren toren, Deur van de hemel, 

Morgenster.  

 

Er zijn veel verschillende beelden en titels van 

Maria. Die beelden zeggen veel over de 

mensen die ze gebruiken. Bij beelden van 

Maria is dat niet altijd onverdeeld gunstig 

geweest. Maria is aan katholieke vrouwen 

voorgehouden als voorbeeld van de ideale 

vrouw. Zo is het beeld van Maria als de 

nederige dienstmaagd des Heren door de 

katholieke kerk vaak gebruikt om vrouwen 

‘hun plaats’ te wijzen. Impliciet werd aan 

vrouwen meegegeven dat ook zij, net als 

Maria, nederig dienden te zijn. Op deze 

manier kunnen beelden negatief werken.  

Maar er is ook een andere kant. Zo kan het 

beeld van Maria als Troosteres der 

bedroefden of als Moeder van smarten, juist 

aan vrouwen een identificatiemogelijkheid 

bieden. Het kan troostend zijn in tijden van 

groot verdriet. Maria is immers ook moeder 

geweest die veel geleden heeft. Weer een 

ander beeld van Maria is dat van de 

profetische Maria uit het Magnificat (Luc 1: 

39-45). Een zelfbewuste vrouw die opkomt 

voor de armen en zich bewust is van haar rol 

in Gods heilsplan. Een vrouw, die hoewel ze 

niet alles begrijpt, wel ‘ja’ zegt tegen het 

avontuur van het leven, van het geloof. 

 

Bron:  vensteropkatholiekgeloven.nl 
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Covid-19 vanuit christelijk perspectief 

door Jabik Zeinstra 
 

Wat is er voor christelijks te zeggen over de 

uitbraak van het coronavirus? Hieronder 

beschouwen we vijf manieren om naar dit virus 

te kijken.  

 

Het is een oordeel van God. In ultraorthodoxe 

kring geldt dit zo’n beetje als standaard-

benadering van rampen. Ziekte als Gods straf – 

het is een oude, en zeker niet alleen christelijke 

gedachte. De oude Grieken verbonden aan 

iedere ziekte een boze godheid. Ook in het 

Jodendom behoort bij ziekte de schuldvraag tot 

het vaste denkpatroon. In Psalm 38 zegt David: 

‘Mijn wonden zweren en stinken vanwege mijn 

lichtzinnige leven’. Maar de gedachte dat God 

de goeden beloont en de bozen straft is echter 

niet de hoofdlijn in het Oude Testament. Dit laat 

de theoloog Tom Wright met veel bijbelverzen 

zien in zijn boekje God and the Pandemic. Als in 

1 Koningen 17 de zoon van de weduwe van 

Sarefat ziek wordt, vraagt ze de profeet Elisa 

wat ze misdaan heeft. Elia reageert er niet op, 

maar smeekt God om herstel voor het kind. 

 

Het is een teken van het einde der tijden. Is het 

coronavirus ’het vierde paard’ uit het Bijbelboek 

Openbaring? ‘Toen zag ik een vaalgeel paard’, 

schrijft Johannes (Op 6: 8). ‘De ruiter heette 

Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen 

toestemming om op een vierde deel van de 

aarde dood en verderf te zaaien door middel 

van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten 

en wilde dieren.’  

Het gaat volgens Wright vooralsnog te ver deze 

woorden te koppelen aan het coronavirus. ‘Zegt 

Jezus niet nadrukkelijk als hij het over rampen 

en oorlogen heeft: “Vrees niet, want dat is nog 

niet het einde” (Mt 24: 6). Er is als je goed leest 

maar één teken van het einde van de 

geschiedenis, en dat is geen ziekte . Dat is Jezus 

zelf. Tegenover alle eindtijdtheorieën, die ook al 

in Jezus’ tijd bestonden, zegt Jezus: wees rustig, 

vertrouw op mij.’ 

 

 
Vier apocalyptische ruiters. Albrecht Dürer, 1498 

 

Het is een uiting van onze gebroken wereld. We 

leven in een wereld waarin op allerlei 

momenten aardbevingen en tsunami’s ontstaan, 

en kankercellen en virussen die muteren en zo 

voor mensen gevaarlijk worden. Onze gebroken 

wereld ‘verkeert voortdurend in barensnood’ en 

’kijkt uit naar verlossing’ (Rom 8). Feit is dat 

natuurlijk kwaad zoals kanker of het coronavirus 

op een kwade dag mensen kan treffen, veelal 

zonder aanwijsbare oorzaak of een hoger doel. 

Begrijpelijk dat je daar met de klagende Job 

woedend over kunt zijn: ‘Waarom lijden de 

rechtvaardigen en komen de onrechtvaardigen 

met hun daden weg?’. Wie met een antwoord 

komt op de vraag wat God bedoelt met het 

lijden – een straf, een vermaning, een kans om 

te laten zien hoe trouw je bent – wordt door het  
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bijbelboek Job weggezet als een van de 

vrienden van Job die er niks van begrepen 

hebben. Het verhaal van Job, concludeert 

Wright, roept uiteindelijk niet om ‘bekering’ 

maar om Jezus. 

 

Het laat zien wat echt belangrijk is. Je kunt alles 

nog zo goed regelen, sommige dingen heb je 

niet in de hand. Word je ziek, dan laat het je 

nadenken over je sterfelijkheid. En soms maakt 

lijden je een beter mens. Christenen zeggen met 

de oude woorden van de profeet Jesaja (53: 4) 

dat het Christus zelf is die hun ziekten draagt, en 

hun lijden op zich neemt. Als Jezus’ leerlingen 

bij een blinde vragen of hij gezondigd heeft of 

zijn ouders, wijst Jezus hen terecht (Joh 9: 2). In 

die blinde man, zegt Jezus, ‘moet Gods werk 

zichtbaar worden’. Dat kan gebeuren door 

genezing, door een goed vaccin of anderszins, 

maar misschien evenzeer als mensen met de 

apostel Paulus zeggen: als ik ziek, zwak en 

misselijk ben, juist dan ben ik machtig (1 Kor 12: 

10). 

 

Het is een oproep tot barmhartigheid. In het 

jaar 165 na Chr. steekt er een nieuwe en zeer 

dodelijke ziekte in het Romeinse Rijk de kop op, 

vermoedelijk de eerste pokkenepidemie in de 

westerse wereld. Een kwart tot een derde van 

de bevolking overlijdt. Rijke Romeinen 

ontvluchten de stad, veel christenen blijven 

echter. Ze verzorgen de achtergebleven zieken. 

Niet alleen oogst de houding van de christenen 

veel bewondering, de Kerk is ook als een nieuwe 

familie in een samenleving waarin velen al hun 

dierbaren hadden verloren. De socioloog 

Rodney Stark (in The Rise of Christianity, 1997) 

vermoedt zelfs dat zonder deze plagen het 

christelijk geloof niet de dominante religie van 

het Romeinse Rijk had kunnen worden. Het is 

juist de onbaatzuchtige barmhartigheid en de 

weigering in paniek te vluchten voor deze 

onbekende ziekte, meent Stark, die de Kerk in 

die periode een enorme groei bezorgt. 

 

 
H. Deogratias verzorgt de zieken. Jan Luijken, 1700 

 

Wright komt in andere bewoordingen eigenlijk 

op hetzelfde uit. Het meest christelijke wat je 

volgens hem kunt doen in deze pandemie is niet 

verdragen, maar klagen. Klagen heeft een 

slechte naam, maar is iets wat je bij de God van 

Israël, de Vader van Jezus Christus, volmondig 

kunt doen. Er is zelfs een Bijbelboek dat 

’Klaagliederen’ heet, geschreven als reactie op 

een van de vreselijke rampen die het Joodse 

volk heeft getroffen: de ballingschap in 

Babylonië. Wright: ‘Het boek Klaagliederen, een 

van de meest ontroerende gedichten ooit 

geschreven, kijkt uit over een stad waaruit de 

mensen verdwenen zijn. Christenen komen niet 

met snelle duidingen, oordelen en oplossingen, 

maar brengen allereerst de nood van de wereld 

als een klacht bij God - daarin ondersteund door 

Gods Geest, die meezucht met de zuchtende 

schepping en Gods zuchtende kinderen (Rom 8). 

Dat bidden en klagen (en lofprijzen!) doen ze 

niet alleen in woorden en in kerkgebouwen, 

maar ook buiten in daden. Dat christelijk verzet 

tegen het kwaad - de klacht omgezet in actie - 

leidde tot belangeloze zorg voor zieken, waaruit 

de moderne gezondheidszorg is voortgekomen.’ 

Zo bouwt God, stelt Wright, op jammerklachten 

en lofzangen van zijn volk zijn Koninkrijk. 

 

Bron: Nederlands Dagblad 
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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 Oktober 
 
Levende God,  
die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt  
en op ons wacht, 
 
U die achter mijn woorden luistert  
en in de stilte tot mij spreekt,  
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept? 
 
Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt,  
U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij 
bent? 
 
Levende, liefhebbende God,  
adem in mij.  
Sta op in mij. 
 
Laat mij wat ik buiten mij zoek  
vinden in mijzelf:  
dat ik werk van uw handen ben,  
onverwoestbaar uw geliefde kind,  
drager van uw beeld  
en naar U toe geschapen. 
 
Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij.  
Maak mij zuiver van hart,  
dat ik mij afstem op uw aanwezigheid,  
dat ik mijzelf niet groter maak  
en ook niet kleiner  
dan ik ben in het licht van uw ogen. 
 
Liefdevolle God,  
die op ons wacht,  
 

zegen mij en zegen allen  
die uw roepstem proberen te onderscheiden,  
dat wij naderen tot u  
en ieder op onze eigen plaats en wijze  
leven uit liefde voor uw liefde. 
 
In het voetspoor van uw geliefde Zoon,  
de Levende in ons midden,  
Jezus Christus, de Heer.  
Amen. 
 
Zr. Angela Holleboom OSC Abdis van de zusters 
Clarissen te Megen 
 
 

Vesper in Mysterium door Wishful 
Singing op 6 november 2020 
 
Stap even uit de dagelijkse hectiek en laat je 
meevoeren door rituelen, momenten van 
stilte en rustgevende gregoriaanse 
melodieën. 
Een samenzijn in de kerk waarbij muziek van 
hoge kwaliteit wordt uitgevoerd als onderdeel 
van een eeuwenoud ritueel dat mensen 
verbindt.  
 
In navolging van het grote succes van de 
Missa in Mysterium, de gregoriaanse 
meezingmis naar het idee van Herman 
Finkers, komt Wishful Singing nu met de 
Vespers in Mysterium, gewijd aan Maria.  
Net als bij de Missa in Mysterium zal de 
vesperdienst bestaan uit gregoriaanse 
gezangen. Vanwege de coronamaatregelen 
vervallen bij deze editie helaas de 
meezingmomenten door het publiek. 
 
Datum: 6 november 2020 om 19.00 uur 
Plaats: Groningen, St.-Jozefkathedraal 
Prijs: € 17,50 
Vanwege de coronamaatregelen kun je 
maximaal twee kaarten per persoon 
aanschaffen. 
Kaarten uitsluitend te bestellen via 
https://www.wishfulsinging.nl/concert/ 
vesper-in-mysterium-4/ 

https://www.wishfulsinging.nl/concert/%20vesper-in-mysterium-4/
https://www.wishfulsinging.nl/concert/%20vesper-in-mysterium-4/
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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/

