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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 

11 

20 december 2020 
t/m 

9 januari 2021 

 
28 november 

 

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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Uit de duisternis naar het licht 

 

De donkere, koude en kale tijd van het jaar die 

we zijn ingegaan, heeft dit jaar een nog 

beklemmender gezicht. Immers het virus wijkt 

niet van ons en gevreesd moet worden dat het 

ook tijdens de kerstdagen ons in zijn greep zal 

houden. “Hoe lang nog Heer?” mogen wij met 

de apostelen uitroepen.  

 

Maar ook mogen wij, christenen, weten dat 

door de duisternis heen het licht gloort. 

Er is een fraai boekje uitgekomen met de 

mooiste citaten van Paus Franciscus. De titel is 

er één van: ‘De nacht is het donkerst even voor 

de dag begint’.  

De Kerk is zich dat al eeuwen bewust en viert zo 

het liturgisch jaar. Wij vierden Allerheiligen, het 

feest van de hemelse Kerk, waar wij eens deel 

van hopen te zijn, op 1 november. Stralend feest 

in de herfst. Volgende week vieren we het feest 

van Christus Koning van het heelal – zijn 

wederkomst in heerlijkheid. Einde van het 

liturgisch jaar. Aansluitend gaan we de Advent 

in en maken we ons op voor de geboorte van 

het Licht der wereld. God die in Jezus een der 

onzen wordt. 

 

Het grote mysterie van de menswording! Te 

midden van alle kerstversieringen en huiselijke 

intimiteit vergeten we wel eens waar het om 

gaat. 

De drang naar leven en licht is onverwoestbaar. 

Al weken zijn er dit jaar, nog eerder dan anders, 

lichtversieringen die we anders eerst in 

december zien. Jammer, want het verliest zijn 

feestelijke straling maar is wel een begrijpelijk 

protest tegen duisternis en dood. 

Dood en leven markeren ons hele leven op 

verschillende wijzen. Midden in het leven ligt de 

dood, maar ook: midden in de dood zijn wij in 

het leven, zoals we zingen in Gezangen voor 

Liturgie 496. 

 

De Advent is een groeien naar het licht, 

gesymboliseerd in de vier kaarsen van de 

adventskrans. Een tijd van wachten, waken, 

verwachten en verbeiden. Begeleid door de 

mooiste gezangen van een heel eigen kleur, in 

de eerste plaats het ‘Rorate Caeli’, maar ook het 

‘O Heiland open wijd de poort’. Om de 

bekendste te noemen. 

 

De Advent is ook de tijd van Maria in het 

liturgisch jaar, met daarin het bijzondere 

Hoogfeest van Maria, Onbevlekte Ontvangenis. 

We vieren dat Maria vanaf haar ontvangenis in 

de schoot van haar moeder Anna voorbestemd 

was om Gods’ zoon in haar schoot te ontvangen, 

en dus Inviolata, onbevlekt door de erfzonde 

moest zijn. Stel u voor: Hij die hemel en aarde 

omspant, werd omspannen in de schoot van 

Maria. 

 

Een heilige tijd gaan wij in. Dat wij dat mogen 

beleven, ook thuis in onze gebeden, 

bijvoorbeeld het rozenkransgebed waarin de 

herhalingen van de weesgegroeten zijn als het 

aanhoudend kloppen op de deur in het 

evangelie om licht en bevrijding van het 

coronavirus en van alle kwaad; om het licht van 

Christus in ons leven te laten groeien. 

 

Een heilige, gezegende adventstijd wens ik u 

toe. 

Pastoor Wagenaar 

 

 

N.B. Een prachtig en heel toegankelijk boekje 

‘Van Allerheiligen tot Kerstmis’ is door Adveniat 

uitgegeven, met vele verschillende mooie 

bijdragen. 

Slechts voor € 3,00 (eigenlijk € 9,99) verkrijgbaar 

in de boekenstand van de St.-Jozefkerk: 

zaterdag overdag en zondag na de Hoogmis. 
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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 – 14-15 november 2020, 33e zondag door het jaar 

Lezingen     Spreuken  31: 10 - 13, 19 - 20, 30 - 31  |  1 Tessalonicenzen  5: 1 - 6  |  Matteüs  25: 14 - 30 

                               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 – 21-22 november 2020, Christus Koning van het Heelal 

Lezingen      Ezechiël  34: 11 - 12, 15 - 17   |   1 Korintiërs  15: 20 - 26a, 28   |   Matteüs  25: 31 - 46 

                               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 – 28-29 november 2020, 1e zondag van de Advent 

Lezingen            Jesaja  63: 16b - 17, 19b;  64: 3b - 7   |   1 Korintiërs  1: 3 - 9   |   Marcus  13: 33 - 37 

                               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 –  5-6-december 2020, 2e zondag van de Advent 

Lezingen            Jesaja  40: 1 - 5, 9 – 11     |     2 Petrus  3: 8 - 14     |     Marcus  1: 1 - 8 

                               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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Zaterdag/Zondag – 12-13 december, 3e zondag van de Advent 

Lezingen      Jesaja  61: 1 - 2a, 10 - 11  |  1 Tessalonicenzen  5: 16 - 24  |  Johannes  1: 6 - 8, 19 - 28  

                               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 

15 november:  Martha Tran Bieh Ha 
22 november:  Martha Tran Bieh Ha 
29 november: Martha Tran Bieh Ha 
 
 
St.-Jozefkerk 
15 november: Overleden Dieter Suoth 
 Voor een bijzondere intentie 
22 november: Jan van Schaik 
29 november: Yvonne Kessels - Snijders 
6 december: Willem Raben en overleden 
 dochter Marian 
13 december: Jan van Schaik 
 Overleden zoon Hans  

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 7 december 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 bij 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 december 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. 

Voorlopige planning voor de kerstvieringen 
 
Sint Jozefkerk 
Donderdag 24 december: 19.00 uur – Gezinsmis met kinderkoor 
    23.00 uur – Plechtige Nachtmis 
Vrijdag 25 december: 8.00 uur – NIEUW! Dageraadsmis in de vroege ochtend.  

Het is dan nog donker. Voor kinderen heeft dat iets van een nachtmis. 
Kerstliederen. 

    11.00 uur – Pontificale Hoogmis met Mgr. C.F.M. van den Hout 
Zaterdag 26 december: 11.00 uur – Hoogmis 
    17.00 uur – H. Mis 
Zondag 27 december: 11.00 uur – Hoogmis 
    17.00 uur – Latijnse H. Mis 
 
Sint Franciscuskerk 
Donderdag 24 december: 20.30 uur – Plechtige Nachtmis 
Vrijdag 25 december:   9.30 uur – Plechtige Hoogmis 
Zondag 27 december:   9.30 uur – Hoogmis 
 
N.B. Toegangskaarten voor de Nachtmis verplicht. 
Nadere informatie volgt nog. 
Raadpleeg regelmatig de website van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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De Actie Kerkbalans 2020 – nog enkele 
maanden! 
Ons streven blijft 500 deelnemers die meedoen 
aan de Actie Kerkbalans. Zo ver zijn we nog lang 
niet maar een stijgende lijn zit er wel in.   
Omdat we nu met minder mensen bij de H. 
Missen zijn, lopen de collectes voor de eigen kerk 
sterk terug. Maar ook die kunt u natuurlijk aan 
ons overmaken of toevoegen aan uw 
kerkbijdrage. 
Alleen samen kunnen we onze parochie, ook in 
deze moeilijke tijd,  in stand houden! 

 
Streefbedrag Kerkbalans 2020  
€ 77.000,00 
Ontvangen t/m 19 oktober  
€ 55.292,00 
We zitten dus op 71,8% van het 
begrote bedrag. 
We hebben nog ruim 2 maanden te 
gaan en daarin moet het toch 
mogelijk zijn om de 100% vol te 
maken. U doet toch ook mee? 
 
SAMEN ZIJN WE KERK – SAMEN ZIJN 
WE DE SINT MARTINUSPAROCHIE  
 
Wat draagt u bij?  

Voor de kleine beurs € 5,00 per maand. 
Voor een iets hogere bijdrage € 10,00 per maand. 
Voor 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 
 

 

Lezing in de Sint Martinusparochie  
De avond begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. 
Informatie over lezingen en sprekers vindt u ook 
op de website van de Sint Martinusparochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
 

15 december 2020 – Het Christelijk gebed van 
beschouwing 
Door pater Hugo Beuker. Pater Hugo bewoont 
sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is 
opgeleid aan de universiteit van Leuven, waar hij 
zich specialiseerde in mystieke theologie. 
 
Velen in het moderne westen verlangen ernaar 
zich meer voor de ervaring van Gods 
aanwezigheid open te stellen. Ze zoeken daarvoor 
concrete oplossingen en voelen zich dan vaak 
gedwongen zich tot boeddhistische en 
hindoeïstische bronnen te wenden. Die blijken 
dan vaak toch niet zo toegankelijk als ze in eerste 
instantie leken, omdat ze gestoeld zijn op een 
totaal ander filosofisch denkpatroon. 
Ondertussen ligt er echter op de zolder van onze 
eigen traditie een schat aan praktische 
meditatiemethoden klaar om herontdekt en 
ingezet te worden. Pater Hugo heeft er een paar 
voor u in de aanbieding, kant en klaar om thuis te 
gebruiken. Vreemde kunstgrepen komen er niet 
aan te pas. Een beetje tijd, een scheutje geduld 
en een klein snufje bescheidenheid volstaan. 
 

 

Kerkwachten gezocht! 
Houdt u ook zo van de prachtige St.-
Jozefkathedraal en heeft u een paar uurtjes van 
uw tijd over in de maand?  Coördinator van de 
kerkwachten Joke Vos zoekt nieuw talent! 
Wat wordt er van u verwacht? Een wakend oog 
en mobiel zijn is voldoende. Er wordt niet van u 
gevraagd om de functie van gids te vervullen. 
Samen met nog een collega van de kerkwacht 
brengt u een paar uur door in sfeervolle rust. U zit 
er dus niet alleen, gezelligheid is belangrijk!  
Wij hopen dat u ons wilt komen helpen! 
 
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op 
met: Joke Vos (050 – 5261924) of mail:  
j.voslaren@hotmail.com. 
 

 

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. 

71,8% 

http://www.stmartinusparochie.nl/
mailto:j.voslaren@hotmail.com
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30 personen per viering 
In opdracht van de Nederlandse bisschoppen 
mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn 
bij een viering. 
U dient zich vooraf aan te melden. Het is niet 
mogelijk om aanwezig te kunnen zijn zonder 
aanmelding vooraf. Het heeft dus geen zin om 
naar de kerk te komen, in de hoop dat er nog wel 
een plekje vrij zal zijn. 
Deze maatregelen blijven van kracht tot de 
bisschoppen deze weer intrekken. 

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de 

website Kerkomroep 
De zondagse mis van 11.00 uur in de St. -
Jozefkathedraal wordt sinds 7 juni in ‘life-
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’. 

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 de 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. 

Richtlijnen voor kerkgangers bij de 
vieringen 
Per viering mogen er maximaal 30 personen 
aanwezig zijn. Als u geen gezondheidsklachten 
hebt mag u naar binnen.  
Vanwege het coronavirus kunt u in de St.-
Jozefkkerk 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! 

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.-Jozefkerk is doordeweeks geopend vanaf 
10.00 uur; dinsdag t/m zaterdag tot 16.00 uur. 

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

Steun de parochie met een extra kerkbijdrage 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden wel kosten, terwijl de inkomsten uit collectes afnemen. 
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. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.meevieren.nl/
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Eerste Communicanten (27 september 2020): Onderste rij: Janeen, Sidiki, Assiana en Aurelius; middelste 
rij: Rowan, Ian, Gabriella en Julia; bovenstra rij: Luana, Barbara, Rita, Romé en Karam (foto: Collin 
Holleman)

 

 
Eerste Communicanten (4 oktober 2020): onderste rij: Arnoud, Angela, Sophia en Mei-Lin; bovenste rij: 
Eva, Adeline, Andrea, Lancelot, Liz en Maruschka (foto: Collin Holleman) 

 
Eerste H. Communie 2021 
Ouders kunnen hun kinderen opgeven voor de Eerste H. Communie volgend jaar. 
Pasen valt vroeg in 2021, op 4 april. De viering van de Eerste H. Communie voorzien we op zondag 18 
april, de derde zondag van Pasen. 
Vóór Kerstmis zullen er 2 bijeenkomsten zijn ter voorbereiding op het Kerstfeest en wel op zaterdag 12 
en 19 december om 16.00 uur in de pastorie aan de Radesingel. 
Graag opgave bij de secretaresse van de parochie mevrouw Lidy ten Voorde, tel 3124215 (tussen 10.00 
en 16.00 uur behalve woensdag). 

Pastoor R. Wagenaar 
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Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaragua 

 

De Sint Martinusparochie steunt als 

Adventsactie een project in de aanpak van 

moeder- en kindsterfte in Nicaragua.                                           

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de 

vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, 

ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. 

Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze 

cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo 

steunen we dit jaar een project dat er voor zorgt 

dat gezinnen met duurzame 

landbouwtechnieken van hun land kunnen 

leven. 

 

Wat is er aan de hand?  

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien 

jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van 

de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding 

is een groot probleem en door ziektes en 

ondervoeding behoren de cijfers van moeder- 

en kindsterfte tot de hoogste van Centraal-

Amerika.  

Palacagüina, waar het Adventsactie-project 

start, is een van de armste en droogste 

gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende 

droogte kampen gezinnen er met een tekort aan 

voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op 

om van te leven. Als gevolg daarvan is in 

sommige dorpen ruim 25 procent van de 

kinderen ondervoed en heeft een groei- en 

ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek 

zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om 

het vee te voeden. Het gevolg is dat gezinnen 

hun vee verkopen en hun akkers verkleinen; zo 

belanden ze in een negatieve spiraal.  

 

Wat willen we bereiken?  

Het doel van het project is dat gezinnen in 

Palacagüina leren hun moestuinen op een 

duurzame, dat wil zeggen op een voor mens en 

land gezonde manier te bewerken. En hoe ze 

hun grond dus ook op de langere termijn 

vruchtbaar kunnen houden. Op die manier 

willen we de cirkel van armoede en 

ondervoeding helpen doorbreken. De lokale 

non-profit organisatie Octupan voert dit project 

uit met ondersteuning van Adventsactie. Het 

project komt ten goede aan een kleine 700 

mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze 

gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken 

dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun 

kinderen kunnen zorgen.  

 

Hoe doen we dat?  

De gezinnen krijgen training in duurzame 

landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van 

de moestuinen te verbeteren en kennis en 

bewustwording van goede voeding te verhogen. 

Er zijn workshops over organische bemesting, 

kweken van groenten, plantenziektes en hoe 

gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. 

Ook zijn er workshops voor leerkrachten om 

kinderen vertrouwd te maken met gezond eten 

en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen 

aanleggen. Ieder gezin ontvangt een startpakket 

dat bestaat uit een schoffel, gieter en 

pikhouweel en zaden voor onder andere 

tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels 

om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. 

Verder ontvangen ze vouchers die ze in 

noodsituaties kunnen inwisselen voor 

voedselpakketten. 

 

U kunt aan de adventsactie meedoen door uw 

bijdrage in de daarvoor bestemde bus achter in 

de kerk te doen of door uw gift over te maken 

op rekening NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 

Martinusparochie onder vermelding van 

Adventsactie. 

 
Hoeveel mensen met een beperking en lijdende 

mensen staan opnieuw open voor het leven 
zodra ze ontdekken dat ze bemind worden?  

En hoeveel liefde kan uit een hart komen 
dankzij de therapie van een glimlach? 

    Paus Franciscus 
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Advent – de komst van de Heer 

door Dick van der Meijden 

 

Advent komt van het Latijnse adventus, afgeleid 

van het werkwoord dat komen of aankomen 

betekent. Advent betekent dus komst, 

aankomst. We verwachten iemand. Wie 

verwachten we dan? Jezus, de zoon van God 

De Advent is het begin van een nieuw liturgisch 

jaar, waarmee de reeks van zondagen en 

feesten weer van vooraf aan begint. Lopen 

daarmee de mensen niet een cirkel rond? Neen, 

want Advent is een tijd van verwachting, van 

iets nieuws dat zich aandient, van een toekomst. 

Advent leert ons dat het leven niet een 

ronddraaien van hetzelfde is, maar een groeien 

naar uiteindelijke voltooiing. 

 

Advent is een begrip dat in de oudheid werd 

gebruikt bij de troonbestijging van een 

Romeinse keizer; het allereerste officiële bezoek 

van de keizer of de komst van de godheid in een 

tempel. Voor de vroege christenen verwees de 

aanduiding op de komst van Jezus onder de 

mensen, zijn Menswording, en op zijn 

‘parousie’, zijn verhoopte Wederkomst. 

De eerste geschriften waarin melding wordt 

gemaakt van Advent, dateren uit het jaar 380. In 

dat jaar vond het concilie van Zaragoza plaats. 

De kerkelijke documenten betreffende dat 

concilie maken de aannemelijk dat Advent 

destijds reeds een vast gegeven was binnen het 

Christendom. 

 

Pas in 5de eeuw kan men met zekerheid 

aannemen dat de adventstijd gevierd werd. 

Bisschop Perpertuus van Tours, gestorven in 

490, bepaalde dat in de periode van 1 november 

tot Kerstmis driemaal per week vasten een 

plicht was. Hierachter gaat vermoedelijk een 

oud gebruik schuil: In het Oosten was de acht 

weken tussen 11 november en 6 januari een 

vastenperiode. Men sloeg de zaterdagen en 

zondagen over, zodat men precies uitkwam op 

veertig vastendagen. Vooral in Oosten was de 

Epifanie (ons Driekoningen) een belangrijke 

doopdatum. Men creëerde een tijdspanne van 

vasten en boetedoening voor alle dopelingen. 

Hiermee begon men dan op 11 november. 

 

De oorsprong van de Advent ligt in het Oosten. 

Via Spanje en Gallië verbreidde het zich in 6de 

eeuw naar Rome. Toch zijn er verschillen tussen 

Oost en West. De lengte van de adventsperiode 

bedraagt respectievelijk acht (Oost) en vier 

weken (West). 

Niet alleen de duur, maar ook de inhoud 

verschilde soms per regio. De kerken in Gallië 

neigden naar de eindtijd, vermoedelijk onder 

invloed van Ierse missionaren. De kleur van de 

kerkelijk gewaden is paars, ten teken van 

boetedoening. Dat is reden waarom Johannes 

de Doper een centrale rol inneemt binnen de 

liturgische teksten tijdens de Advent. In Rome 

was vooral het kerstmotief dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de boekenstand: Van Allerheiligen tot 

Kerstmis 
Een prachtig boek voor iedereen die in de 

donkere tijden naar Kerstmis toe wil bidden, met 

speciale aandacht voor de zondagen in de Advent.  

Met bijdragen van Herman Finkers, Anselm Grün, 

Antoine Bodar, Kris Gerlaude, Anima Christi, 

Katharina Michiels, Jan Hendriks, Benoît 

Standaert, Manon Vanderkaa, Angela Holleboom, 

Manu van Hecke, Frans Cromphout, Hanna van 

Quakebeke en Paul Verbeek. 

 

In onze boekenstand kunnen wij u dit boek 

aanbieden voor € 3,00 per stuk (eigenlijke prijs € 

9,99)  
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Encycliek Fratelli Tutti 

door Jabik Zeinstra 

 
Paus Franciscus 

publiceerde op 4 oktober 

de encycliek Fratelli 

Tutti (Allen zijn wij 

broeders en zusters). Met 

deze encycliek wil de paus 

de wereld uit een impasse 

halen door de kunst van 

samenleven te propageren. 

De encycliek is geschreven in het Spaans, al is de 

titel Italiaans. De Nederlandse 

bisschoppenconferentie meldt dat een 

‘Nederlandse vertaling in gang is gezet’ en zo 

spoedig mogelijk gepubliceerd zal worden. 

In deze ‘sociaal-economische’ encycliek snijdt 

paus Franciscus een breed scala aan 

onderwerpen aan. Hij wil de wereld uit de 

impasse halen waar deze mede door 

populistische en neoliberale politici en de zich 

opdringende wegwerpcultuur in terecht is 

gekomen. Alle aspecten van het pauselijk 

rondschrijven komen samen in de oproep tot 

broeder- en zusterschap als wezenlijk ingrediënt 

van de kunst van samenleven. De coronacrisis 

heeft deze impasse niet veroorzaakt, maar nog 

scherper blootgelegd en zichtbaar gemaakt dan 

al het geval was. Paus Franciscus was al voor de 

corona-epidemie aan het schrijven ervan 

begonnen. Interessant is onder meer dat de paus 

nog een stap verder gaat in het afwijzen van de 

doodstraf. In 2018 had Franciscus de 

Catechismus van de Katholieke Kerk al aangepast 

en de doodstraf in alle gevallen afgewezen, maar 

nu het ook in een encycliek staat, is deze 

afwijzing nog steviger verankerd in de zich 

ontwikkelende katholieke leer. Een ander 

vernieuwend element in de encycliek is de 

afstand die Franciscus neemt van het traditionele 

katholieke principe van de ‘rechtvaardige 

oorlog’.  

 

Hieronder wordt een aantal citaten gegeven.

De inspiratie van Franciscus 

‘‘Fratelli Tutti’. Met deze woorden richtte de 

heilige Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders 

en zusters en stelde hen een levenswijze voor 

die gekenmerkt wordt door de smaak van het 

evangelie. (…) Op zijn eenvoudige en directe 

manier drukte de heilige Franciscus de essentie 

uit van de broederlijke openheid dat ons in staat 

stelt elke persoon te erkennen, waarderen en 

lief te hebben, ongeacht waar hij of zij is geboren 

of leeft.’  

 

Globalisering zonder broederschap 

‘Lokale conflicten en veronachtzaming van het 

algemeen belang worden door de 

wereldeconomie uitgebuit om één enkel 

cultureel model op te leggen. Deze cultuur 

verenigt de wereld, maar verdeelt personen en 

naties, want ‘nu de samenleving steeds meer 

geglobaliseerd wordt, maakt ze ons tot buren, 

maar niet tot broeders’. (…) In de regel versterkt 

de opmars van dit soort globalisme de identiteit 

van de machtigen, die zichzelf kunnen 

beschermen, maar het heeft de neiging de 

identiteit van de zwakkere en armere regio’s te 

verkleinen, waardoor ze nog kwetsbaarder en 

afhankelijker worden.’  

 

Economische machten en ecologische stemmen 

‘Zorgen voor de wereld waarin we leven 

betekent zorgen voor onszelf. Toch moeten we 

onszelf meer en meer zien als één familie die in 

een gemeenschappelijk huis woont. Zulke zorg 

interesseert de economische machten die snelle 

winsten eisen niet. Vaak worden de stemmen die 

zich opwerpen ter verdediging van het milieu tot 

zwijgen gebracht of belachelijk gemaakt, met 

schijnbaar redelijke argumenten die slechts een 

rookgordijn zijn voor eigen belangen (…) in deze 

oppervlakkige, kortzichtige cultuur die we 

hebben gecreëerd.’ 
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‘Sommige delen van onze menselijke familie, zo 

lijkt het, kunnen gemakkelijk worden opgeofferd 

omwille van andere die een zorgeloos bestaan 

waardig worden geacht. Uiteindelijk worden 

personen niet meer gezien als een grote waarde 

om te worden verzorgd en gerespecteerd, vooral 

wanneer ze arm en gehandicapt zijn, ‘nog niet 

nuttig’ - zoals de ongeborenen, of ‘niet meer 

nodig’ - zoals de ouderen.  

 

‘Rechtvaardige oorlog’ 

‘Er wordt gemakkelijk voor oorlog gekozen met 

het beroep op allerlei vermeende humanitaire, 

defensieve of preventieve excuses, en zelfs door 

het manipuleren van informatie. In de afgelopen 

decennia is elke oorlog zogenaamd 

‘gerechtvaardigd’. De Catechismus van de 

Katholieke kerk spreekt over de mogelijkheid van 

een legitieme verdediging door middel van 

militair geweld, wat inhoudt dat men moet 

aantonen dat aan bepaalde ‘strenge 

voorwaarden van morele legitimiteit’ is voldaan. 

Maar het is gemakkelijk om in een te ruime 

interpretatie van dit potentiële recht te 

vervallen. Op die manier zouden sommigen ook 

ten onrechte zelfs ‘preventieve’ aanvallen of 

oorlogshandelingen rechtvaardigen die 

nauwelijks kunnen voorkomen dat het 

veroorzaakte ‘kwaad en de wanorde groter zijn 

dan het te elimineren kwaad’. (…) We kunnen 

oorlog niet langer beschouwen als een oplossing, 

omdat de risico’s ervan waarschijnlijk altijd 

groter zullen zijn dan de veronderstelde 

voordelen. In het licht hiervan is het 

tegenwoordig erg moeilijk om de rationele 

criteria die in vroegere eeuwen werden 

uitgewerkt, aan te voeren om te spreken van de 

mogelijkheid van een ‘rechtvaardige oorlog’. 

Nooit meer oorlog!’  

 

Slavernij en xenofobie 

‘Ik vraag me soms af waarom het zo lang duurde  

voordat de Kerk slavernij en verschillende 

vormen van geweld ondubbelzinnig 

veroordeelde. Vandaag de dag, met onze 

doorontwikkelde spiritualiteit en theologie, 

hebben we geen excuses meer. Toch zijn er 

mensen die zich door hun geloof bemoedigd 

lijken te voelen of in ieder geval toegestaan om 

varianten van bekrompen en gewelddadig 

nationalisme, xenofobie en minachting, en zelfs 

de mishandeling van andersdenkenden te 

ondersteunen.’  

 

Populisme 

‘De beste manier om te domineren en controle 

te krijgen over mensen is het verspreiden van 

wanhoop en ontmoediging, zelfs onder het mom 

van het verdedigen van bepaalde waarden. 

Vandaag de dag zijn in veel landen overdrijving, 

extremisme en polarisatie politieke 

instrumenten geworden. Met een strategie van 

spot, wantrouwen en meedogenloze kritiek 

ontkent men op allerlei manieren het 

bestaansrecht of de mening van anderen. Hun 

deel van de waarheid en hun waarden worden 

verworpen en als gevolg daarvan wordt het 

leven van de maatschappij verarmd en 

onderworpen aan de overmoed van de 

machtigen.’ 

 

Immigratie  

‘Idealiter moet onnodige migratie worden 

vermeden; dit houdt in dat in de landen van 

herkomst de voorwaarden moeten worden 

gecreëerd voor een waardig leven en een 

integrale ontwikkeling. Maar zolang er geen 

substantiële vooruitgang wordt geboekt bij het 

bereiken van dit doel, zijn we verplicht het recht 

van alle individuen te respecteren om een plek te 

vinden die voldoet aan hun basisbehoeften en 

die van hun familie, en waar ze persoonlijke 

voldoening kunnen vinden. Ons antwoord op de 

komst van migrerende personen kan worden 

samengevat in vier woorden: verwelkomen, 

beschermen, bevorderen en integreren.’ 

 

Bron: Nederlands Dagblad 

 



 BERICHTEN 

13 

‘De kracht zit van binnen’ 
Videoboodschap Nederlandse 
bisschoppen voor gelovigen in 
coronatijd 
 
Het aantal coronabesmettingen is begin oktober 
schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook 
consequenties voor de kerken. Parochies en 
religieuze gemeenschappen werden gevraagd 
om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij 
hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol 
onzekerheid door het besmettingsrisico van 
Covid-19, spreken de bisschoppen een woord 
van bemoediging in een nieuwe video op 
katholiekleven.nl. In de videoboodschap 
spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig 
omgaan met de risico’s en beperkingen 
opgelegd in de Coronacrisis.  
 
Elke bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en 
verwijst naar een inspiratiebron in het 
Evangelie. Bisschop Ron van den Hout 
benadrukt het belang van de innerlijke houding 
tegenover druk van buiten en is aangemoedigd 
door het Evangeliewoord van Jezus voor de 
blinde van Jericho die Hij genezen heeft: “Uw 
geloof heeft u gered” (Lc. 17: 19). 
 
“Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat 
van buitenaf komt”, zegt Mgr. C.F.M. van den 
Hout, “ook al is dat heel massief, best heel 
bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het 
bedreigt onze gezondheid. Ook het kerkelijk 
leven wordt geschaad. Het geloof van mensen 
kan geschaad worden. Maar de kracht van het 
niet-beschadigd-worden zit van binnen: Jouw 
geloof heeft je gered. Onze kracht zit van 
binnen.” 
 
De videoboodschap is gemaakt door Katholiek 
Leven.nl. De volledige video is te vinden op 
internet via: https://www.rkkerk.nl onder de 
titel ‘Bisschoppen spreken woord van 
bemoediging met het oog op tweede 
coronagolf’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr. C.F.M. van den Hout bewierookt de nieuwe 
klokken op 11 oktober 2020 

Gedicht op de wijding van de nieuwe 
klokken van de St.-Jozefkathedraal 
 
 
Wijding 
 
Zij dragen elk een bloemenkrans, kolossaal 
het houten juk waaraan ze hangen. 
 
Uit de coulissen komt met staf en mijter, 
gekleed in feestgewaad, de hogepriester. 
 
Wierook wolkt, er zingt een koor, wijwater 
spat in ‘t rond. Zo krijgen zij hun naam. 
 
Ontdaan van krans en uiterlijkheden 
hangen zij morgen in de naar alle kanten 
 
open toren, hun bronzen lijf gegeseld 
door regen, hagel, dwarrelwinden. 
 
Daar roepen zij de levenden, luiden 
de doden uit. Dat is hun werk. Vergeten 
 
de mooie woorden, de doop van gisteren, 
hun naam al snel besmeurd door duivenpoep. 
 
Atze van Wieren 
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Gebeden om Roepingen 
 
Het Interdiocesaan Roepingen Overleg heeft ter 
gelegenheid van Roepingenzondag 2020 een 
boekje uitgegeven met twaalf gebeden. 
Rondom zal iedere maand één van de gebeden 
publiceren.   
 

Gebed om Roepingen voor November 

God, wij danken U voor de heilige Willibrord  

en voor alle geloofsverkondigers  

die in onze Lage Landen uw liefde  

bekend gemaakt hebben. 

 

Wij bidden U: geef ons nieuwe 

geloofsverkondigers, die, zoals eens Willibrord, 

in U hun geluk vinden  

En hart hebben voor wie U nog niet kennen, die 

de schoonheid en de kracht van het Evangelie 

laten ervaren aan mensen die aarzelen of zij wel 

kunnen geloven, die ondanks tegenslagen en 

vijandschap, waarmee zij geconfronteerd 

worden, vol goede moed Christus blijven 

verkondigen. 
 

Beziel onze geloofsgemeenschappen met het 

verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde 

en roep ook onder ons mensen om hun leven in 

dienst te stellen van uw Evangelie als religieus of 

als diaken of priester. 

 

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is; 

daarom bidden wij U:  

versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;  

open onze ogen voor Christus, onze broeder en 

Verlosser;  

woon in ons hart, opdat wij groeien in 

barmhartigheid en liefde, en maak ons tot 

getuigen van U.  

Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Willem Jacobus kardinaal Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht

Jaarplan jongerenactiviteiten  
 
Het Jongerenplatform biedt tot juni 2021 
verschillende activiteiten voor jonge mensen in 
de parochies.  
Een aantal staan aangekondigd op een 
handzaam full-color kaartje met een 
inspirerende liedtekst  ‘Nada te turbe’. Dit 
kaartje wordt verspreid via de parochies. 
De activiteiten van het Jongerenplatform zijn 
bedoeld voor alle tieners en jongeren in het 
bisdom.   
 
27-29 november: Tienerweekend 
29-31 januari: WJC@home online event 
7 maart: Bezoek aan het Gevangenismuseum 
4-6 juni: Tienerweekend 
 
Voor meer informatie over het 
Jongerenplatform, zie: 
www.bisdomgl.nl/jongeren   
Voor vragen en opgave voor activiteiten:  
jongeren@bisdomgl.nl  
 
Attentie: Door coronamaatregelen kunnen er 
wijzigingen optreden. Houd de website van het 
bisdom in de gaten! 
 

 

Ook in de boekenstand:  
De Gerarduskalender 2021 
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een 
beetje spirit!’. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender wordt elk jaar samengesteld door 
een uitgebreide redactie rondom Klooster 
Wittem.  
 
De Gerarduskalender 2021 kost € 7,95 en is te 
verkrijgen in onze boekenstand achter in de 
kerk. 
 

 

 

http://www.bisdomgl.nl/jongeren
mailto:jongeren@bisdomgl.nl
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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/

