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

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

Rooster Rondom
(volgend nummer)

nummer

Secretariaat en kerkelijk bureau
Adres
Radesingel 4, 9711 EJ Groningen
Telefoon
050 – 3 12 42 15
E-mail
secretariaat@stmartinusparochie.nl
Website
www.stmartinusparochie.nl
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periode
17 januari 2021
t/m
20 februari 2021

kopij voor
25 december



U kunt de kopij ook mailen
redactierondom@stmartinusparochie.nl

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

Administratie & verspreiding
Centrum

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

Noord

Rooms-katholiek kerkhof
Adres
Hereweg 89, 9721 AA Groningen
Telefoon
050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren)
Rooms-katholieke basisscholen
Sint Michaëlschool
Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen
Telefoon
050 - 3 12 52 82
info@sint-michael.nl
Dependance Sint Franciscus
Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen

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

Selwerd

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

Vinkhuizen

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

Paddepoel

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

Oost

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

Secretariaat
Radesingel 4

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

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie

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

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19
t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor al uw financiële bijdragen zoals:
- Abonnementsgeld Rondom (€ 15,00)
- Giften en stipendia

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

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50
t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor uw bijdrage Kerkbalans.
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HOOFDARTIKEL
Kerstmis in Coronatijd
Een beladen kerstmis in een beladen tijd. Wat
we niet verwachtten en nog minder hoopten,
gebeurt nu toch. Slechts in beperkte mate is het
mogelijk in de kerk dit grote feest te vieren.
Kerstmis is immers de viering van een van de
grote mysteries van ons geloof: de Incarnatie, de
menswording. God daalt naar ons af in zijn enige
Zoon Jezus Christus om ons te laten delen in het
leven met Hem.

Eigenlijk zijn het dit jaar drie kerstdagen met de
vooravond op 24 december, daarna vrijdag,
zaterdag en zondag.
Het zullen ook echte kerstvieringen zijn met
kerstliederen – en natuurlijk is er de grote fraaie
kerststal te bezichtigen. Dit jaar via een
bijzondere looproute vanwege het virus.
Steeds wordt dit jaar ons gevraagd samen door
deze moeilijke periode te komen.
Dat we zo samen een mooie en vredige kerst
mogen vieren.
Christus is ons enige werkelijke Licht in alle
duisternis van hier.
Komt laat ons Hem aanbidden.

Het aantal vieringen is uitgebreid met een
eenvoudige gebedsviering op 24 december om
16.00 uur en, voor het eerst, de Dageraadsmis
op kerstmorgen om 8.00 uur. Dan is het nog
donker en heeft het voor de kinderen iets van
een nachtmis. Dat vond je spannend, herinner ik
me nog.

Zalig kerstfeest en een gezegend 2021.
Pastoor-plebaan Rolf Wagenaar

Om zoveel mogelijk parochianen een viering te laten meemaken willen wij u vragen slechts één
viering in die dagen te bezoeken – de andere kunt u via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989
meevieren. Het is behelpen, maar het is niet anders.
Men is ook verplicht zich tevoren via email op te geven op www.meevieren.nl.
Voor de gezinsmis, de nachtmis op 24 december en de Hoogmis op 25 december ontvangt U per
mail een toegangsbewijs en alleen met dit bewijs krijgt u toegang tot de daarop vermelde viering.
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VIERINGEN
Si n t - F ran c i s cu sk erk

Si n t - J oz efk ath ed r aal

Zaagmuldersweg 67

Radesingel 2
Maandag tot en met vrijdag
12.00: Het Rozenhoedje en
aansluitend het middaggebed
12.30: H. Mis
19.00: H. Mis (donderdag)
Uitstelling van het Allerheiligste
11.30 – 12.30 uur (donderdag)

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

Biechtgelegenheid
16.00 – 17.00 uur

Zaterdag/Zondag – 19-20 december, 4e zondag van de Advent
Lezingen

2 Samuel 7: 1 - 5, 8b - 11, 16 | Romeinen 16: 25 - 27 | Lucas 1: 26 - 38
St.-Franciscuskerk

Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17.00 Latijnse H. Mis

Donderdag – 24 december 2020, Geboorte van de Heer
Lezingen
Jesaja 9: 1 - 3, 5 - 6 | Titus 2: 11 - 14
St.-Franciscuskerk
21:00 Nachtmis

Lucas 2: 1 - 14

St.-Jozefkerk
16:00 Gebedsviering met kerstliederen
19:00 Gezinsmis
23:00 Nachtmis

Vrijdag – 25 december 2020, Hoogfeest van Kerstmis
Lezingen
Jesaja 52: 7 - 10 | Hebreeën 1: 1 - 6
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
13:00 H. Mis (Pools)

|

|

Johannes 1: 1 - 8

St.-Jozefkerk
08:00 Dageraadsmis - Herdertjesmis
11:00 Pontificale Hoogmis

Zaterdag – 26 december 2020, Tweede Kerstdag; Heilige Stefanus, eerste Martelaar
Lezingen

Handelingen 6: 8 - 10; 7: 54 - 60
St.-Franciscuskerk
10:00 H. Mis (Pools)

|

Matteüs 10: 17 - 22

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis
17:00 Internationale H. Mis

Zondag – 27 december 2020, Feest van de H. familie
Lezingen
Sirach 3: 2 - 6, 12 - 14 | Kolossenzen 3: 12 - 21 | Lucas 2: 22 - 40
St.-Franciscuskerk
09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

St.-Jozefkerk
11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis
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VIERINGEN
Donderdag – 31 december 2020, Oudjaar
Lezingen
1 Johannes 2: 18 - 21 |

Johannes 1: 1 - 18

St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
18:00 Gezongen H. Mis met Te Deum

Vrijdag – 1 januari 2021, Nieuwjaar; Heilige Maria, Moeder van God
Lezingen
Numeri 6: 22 - 27 | Galaten 4: 4 - 7 | Lucas 2: 16 - 21
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
11:00 Pontificale Hoogmis

Zaterdag/Zondag – 2-3-januari 2021, Openbaring des Heren, Drie Koningen
Lezingen

Jesaja 60: 1 - 6

|

Efeziërs 3: 2 - 3a, 5 - 6

St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

|

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (Pools)

09:30 Hoogmis

Zaterdag/Zondag – 9-10 januari 2021, Doop van de Heer
Lezingen
Jesaja 42: 1 - 4, 6 - 7 | Handelingen 10: 34 - 38
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

Matteüs 2: 1 - 12

|

Marcus 1: 7 - 11

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis
11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis

09:30 Hoogmis
12:30 H. Mis (Pools)

Misintenties
St.-Jozefkerk
20 december: Jan en Lineke ten Voorde
Minie ten Voorde
24 december: Johan Jozephus Kleine
Alfons Dölle
25 december: Yvonne Kessels – Snijders
Jan en Lineke ten Voorde
Minie ten Voorde
Henk Pasveer
27 december: Jan van Schaik
31 december: Overleden ouders en zusje
Lijmbach
Overleden ouders Van der Werff –
Veerkamp

3 januari:

10 januari:

Johan Jozephus Kleine
Willem Raben en overleden
dochter Marian
Jan van Schaik
Overleden zoon Hans

St.-Franciscuskerk
24 december: Gré Staal
25 december: Gré Staal
Roelie de Beer – Koning
Magdalena de Beer – Wubbolt
27 december: Gré Staal
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BERICHTEN
KERSTMIS 2020 – Sint Martinusparochie
St.-Jozefkathedraal
Donderdag 24 december – Vooravond:

16.00 uur – Gebedsviering met kerstliederen
(geen H. Mis, geen H. Communie)
19.00 uur – Gezinsmis ( kinderkoor)
23.00 uur – Plechtige Nachtmis

Vrijdag 25 december – Eerste kerstdag:

8.00 uur – Dageraadsmis (Herdertjesmis)
11.00 uur – Pontificale Hoogmis

Zaterdag 26 december – Tweede kerstdag:

11.00 uur – Hoogmis
17.00 uur – Internationale H. Mis

Zondag 27 december – Derde kerstdag

11.00 uur – Hoogmis
17.00 uur – Latijnse H. Mis

Donderdag 31 december – Oudjaar – St. Sylvester 18.00 uur – Gezongen H. Mis met Te Deum
Vrijdag 1 januari – Nieuwjaarsdag

11.00 uur – Pontificale Hoogmis

Voor iedere viering dient u zich aan te melden op www.meevieren.nl.
Voor de Gezinsmis, de Nachtmis en de Pontificale Hoogmis (25 december 11.00 uur) ontvangt u na
aanmelding een toegangsbewijs per mail. Alleen met dit bewijs krijgt u toegang tot de door u gekozen
viering. Per viering mogen we 30 personen toelaten. Vieringen die zijn ‘volgeboekt’ verdwijnen van de
website. Aanmelden is dan niet meer mogelijk. Helaas is het dit jaar niet anders. Mogen wij rekenen
op uw medewerking?

Sint Franciscuskerk
Donderdag 24 december – Vooravond:

21.00 uur – Plechtige Nachtmis

Vrijdag 25 december – Eerste kerstdag:

9.30 uur – Hoogmis

Zondag 27 december – Derde kerstdag:

9.30 uur – Hoogmis

Voor iedere viering dient u zich aan te melden. Aanmelding kan uitsluitend op vrijdag 18 december
van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 06 – 25 53 01 89.
Bij aanmelding krijgt u te horen hoe u uw toegangsbewijs krijgt voor de Nachtmis (24 december) en
de Hoogmis (25 december). Alleen met dit toegangsbewijs krijgt u toegang tot de door u gekozen
viering. Per viering mogen we 30 personen toelaten.

Biechtgelegenheid voor Kerst
Op zaterdag 19 december is er biechtgelegenheid van 16.00 - 17.00 uur.
Op woensdag 23 december eveneens van 16.00 - 17.00 uur.

Kerststal St.-Jozefkathedraal
De fraaie grote kerststal is vanaf eerste kerstdag na de viering tot 16.00 uur te bezichtigen.
De kathedraal is de hele kerstweek t/m 30 december open van 10.00 – 16.00 uur (of na de vieringen).
Daarna blijft de kerststal staan tot zondag 10 januari – einde van de kersttijd.

Voor actuele informatie zie de website van de parochie: www.stmartinusparochie.nl
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BERICHTEN
Slechts 30 personen per viering

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de
website Kerkomroep

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.

De zondagse mis van 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal is in ‘live-streaming’ te volgen op
de website van kerkomroep:
www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Groningen’ en
vervolgens ‘St. Martinusparochie’.
De nachtmis en de hoogmis van kerstmis zullen
in ‘streaming’ te volgen zijn, evenals de
hoogmis op derde kerstdag en de vieringen op
oudjaar en nieuwjaarsdag.

Aanmelden voor H. Missen in de St.Jozefkathedraal

Richtlijnen voor kerkgangers bij de
vieringen

De vieringen in de St.-Jozefkathedraal op
zaterdag en zondag zijn op zaterdag om 17.00
uur en op zondag om 11.00 uur en 17.00 uur.
Wanneer u een H. Mis wilt bijwonen, dient u
zich vooraf aan te melden. Aanmelding bij
voorkeur per internet op website:
www.meevieren.nl. 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.

Per viering mogen er maximaal 30 personen
aanwezig zijn. Als u geen gezondheidsklachten
heeft, mag u naar binnen.
Vanwege het coronavirus kunt u in de
St.-Jozefkerk 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!

Aanmelden voor H. Mis in de St.Franciscuskerk

Liturgie op weekdagen
De viering in de St.-Franciscuskerk op zondag
is 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.

Op de weekdagen wordt in de St.Jozefkathedraal om 12.00 uur het Angelusgebed
gebeden met aansluitend rozenkransgebed en
middaggebed. Daarna is om 12.30 uur de H. Mis.
De St.-Jozefkerk is doordeweeks geopend vanaf
10.00 uur; dinsdag t/m vrijdag tot 13.00 uur;
zaterdag tot 16.00 uur.

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 uw bijdrage overmaken op rekening
NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint Martinusparochie of digitaal via Givt.
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BERICHTEN
Informatie over lezingen en sprekers vindt u ook
op de website van de Sint Martinusparochie:
www.stmartinusparochie.nl.

Adventsactie: 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.

12 januari 2021 – “Theologie van het Lichaam”
Door Luc Simons pr. Ir Luc Simons (1965)
studeerde milieuhygiëne in Wageningen,
vervolgens priesterseminarie Rolduc en licenciaat
theologie in Oostenrijk. Nu is hij priester van het
bisdom Roermond.
God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en
gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen
om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te
maken. Daarin speelt het lichaam volgens de
katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van
de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert
paus Johannes Paulus II in zijn ‘Theologie van het
Lichaam’. Wij zijn als man en vrouw naar Gods
beeld geschapen. In de menselijke seksualiteit
heeft God de betekenis gelegd om het leven
door te geven en liefde uit te drukken en
zichtbaar te maken, een liefde zoals door God
bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die
zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het
lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II
daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In
hun zelfgave aan elkaar, tot in het lichaam toe,
maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar
is: de liefde die God in het hart van de mens
heeft gelegd.
Deze avond willen we kennismaken met deze
‘Theologie van het Lichaam’ en haar waarde voor
onze tijd.

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 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.

Van het kerkbestuur

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

Er is een wisseling in het kerkbestuur gekomen.
De bisschop heeft eervol ontslag verleend aan
mevrouw J.T.T. Wagenborg-Haaijer in dank voor
haar werkzaamheden als secretaris.
Zij wordt opgevolgd door de heer M.J. van Dijk
die door de bisschop in dezelfde functie is
benoemd met ingang van december.
Wij wensen hem succes en heten hem welkom in
ons bestuur.

Lezing in de Sint Martinusparochie
De avond begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te
Groningen.

Pastoor-plebaan R.R.B.M. Wagenaar, voorzitter
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BERICHTEN
Landelijke oproep RK Kerk: Vier Kerstmis !
Een uitnodiging van de Nederlandse Bisschoppen
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag
die in veel gezinnen wordt gesteld. Spreken we
af met de familie? Wordt het wintersport? Of
toch met z’n allen naar een restaurant? En last
but not least: naar welke Nachtmis gaan we?
“Wat doen we met Kerst?” wordt in dit
Coronajaar een bijzondere vraag.

Uitnodiging
De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen
uit om Kerstmis te vieren. Zij roepen daartoe op
met de slogan Vier Kerstmis en geven verdere
informatie op de website www.vierkerstmis.nl.

Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te
vieren. Maar hoe knus is het als we anderhalve
meter afstand moeten houden? Als we niemand
een hand mogen geven om hem of haar een
Zalig Kerstfeest te wensen?
Misschien goed om terug te denken aan het
eerste ‘Kerstfeest’: Jezus werd geboren in een
stal omdat hij niet welkom was in de herberg.
En de herders? Dat waren vaak ruwe kerels met
wie de meeste mensen liever geen contact
hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden.

Elke Nederlander vindt hier een wegwijzer naar
kerstvieringen van de dichtstbijzijnde parochie.
De mogelijkheden om met Kerstmis in kerken
bij elkaar te komen zijn beperkt vanwege het
Coronavirus en kerkelijk leven op anderhalve
meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het
niét te vieren.

Social distancing is niet helemaal nieuw. In
andere vormen bestaat het al vanaf de eerste
dag. In afzondering is Gods Zoon geboren. In
een wereld die Hem op afstand hield werd God
mens met de mensen. Op wat eenvoudige
herders en excentrieke sterrenkundigen na,
zocht niemand hem op. Maar God ging
desondanks naar de mensen toe.

Op de website www.vierkerstmis.nl vinden
bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het
gezin (doe-boekje voor kinderen), door
aandacht voor kwetsbaren (Adventsactie) én
door deel te nemen aan de liturgie van
kerstvieringen. Dat laatste kan door een kerk te
bezoeken of lokale vieringen van parochies
online te volgen of landelijk via televisie op
NPO 2 (KRO-NCRV).
Er is een liturgieboekje online beschikbaar en er
wordt verwezen naar parochiewebsites via
zoekparochie.nl. Kijk voor meer informatie op
www.vierkerstmis.nl.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” hoeft geen
moeilijke vraag te zijn. Waar we ons ook
bevinden en hoe de omstandigheden ook zijn:
met Kerstmis mogen we vieren dat God geen
afstand houdt, maar naar ons toegekomen is.
Juist op moeilijke momenten wil Hij nabij zijn.

Eerste H. Communie 2021
De Eerste H. Communieviering zal het komend jaar zijn op zondag 16 mei in de St.-Jozefkathedraal.
Ouders kunnen hun kind opgeven bij de parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten Voorde, tel. 3124215
(werkdagen tussen 10.00 – 15.30 uur, behalve woensdag).
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VOOR DE KINDEREN
nu één van, want hij is persoonlijk in de klas
geweest. Kinderen zijn nieuwsgierig en
ontvankelijk. Ze zullen het bezoek niet gauw
vergeten. Ik ook niet.

Kindervragen aan de bisschop
door Mgr. C.F.M. van den Hout
Op 24 augustus was ik te gast op de SintHenricusschool te Klazienaveen voor de viering van
het 100-jarig bestaan. Het is een van de scholen
voor bijzonder onderwijs. In 1917 kwam er een
einde aan de jarenlange schoolstrijd en werd het
bijzonder onderwijs, zoals ook het openbaar
onderwijs, door de staat bekostigd. Vanaf die tijd
werden er in ons land tal van R.K. scholen
opgericht. In 1920 was dat de Sint-Henricusschool
in het Drentse Klazienaveen, een mooie school pal
tegenover de parochiekerk.

Kindercatechese
Nu er vanwege de coronaperikelen tijdens de
parochieviering op zondag geen kinderwoorddiensten worden gehouden, kunt u als ouder
uw kinderen ook zelf catechese geven; zeker met
het oog op de komende kersttijd is dit wenselijk.
Op de website www.samueladvies.nl (zoeken op
‘advies-materiaal’) vindt u bij de evangelietekst van
de zondag een stukje begeleidende tekst. Ook
vindt u per zondag een vertelplaat, een
knutselwerkje en een puzzel of doordenkertje. Met
de vertelplaat kunt u iets laten zien bij de
vertelling. Het werkje is meestal vooral geschikt
voor de jongere kinderen (kleuren, knippen en
plakken). Het doordenkertje of de puzzel is vooral
geschikt voor de kinderen vanaf 8/9 jaar.

We hadden een korte woordviering in de kerk,
maar wat het meeste indruk op me heeft gemaakt
waren de bezoekjes in alle klassen. Ik kwam voor
deze gelegenheid in vol ornaat: met toog, paarse
sjerp en paarse solideo. De leerlingen mochten
vragen stellen. En dat deden ze vol overgave!
“Waarom hebt u dat petje op? Waait het nooit
af?” “Hoe oud was Jezus toen Hij dood ging?” Voor
die laatste vraag kon ik ze wijzen op het aantal
knoopjes van mijn bisschopstoog: 33 precies. Het
klopt echt! Een mooie teloefening.

Hieronder volgen verkorte toelichtingen van
‘samuel advies’. Het is ook voor volwassenen
leesbaar.

Er waren ook serieuze vragen: “Waarom stierf
Jezus aan het kruis?” en “Wie heeft Jezus
vermoord?” Diepgaande kwesties worden dan
aangesneden, waar niet kort een antwoord op te
geven is. Er hoort een verhaal bij. Geloofsmysteries
communiceren vraagt een eigen aanpak. Ik
realiseerde me wel dat op deze theologische
vragen – want dat zijn het in feite – vroeg of laat
een bevredigend antwoord moet komen, anders
ben ik bang dat de vragensteller op den duur
afhaakt. Ik hoop dat de juf of de ouders het lukt. Bij
een ander fundamenteel vraagstuk “Waarom is er
de duivel?” heb ik er iets tegenover gesteld: “Met
de duivel moet je je niet bezig houden. Richt je
vooral op het goede.”

20 december – Vierde zondag van de Advent:
Lucas 1: 26-38
Thema: Maria zegt JA, wat zeg jij?
Een prachtig evangelie vandaag om aan de
kinderen te vertellen of samen – met rolverdeling –
door te lezen. Zoek daarbij een mooie afbeelding
van de boodschap van de engel aan Maria
(eventueel via internet). Blijf dicht bij de
oorspronkelijke tekst zodat de kinderen de
woorden uit het Wees Gegroet kunnen herkennen.
Vraag hen na de vertelling welke woorden uit het
evangelie zij herkennen. Wanneer bidden we die
woorden? In het Wees Gegroet. Maria zegt tegen
de engel: Laat mij gebeuren wat God wil. Zo opent
Maria haar hart en haar leven om Jezus te
ontvangen.
Nu we dichtbij het geboortefeest van Jezus zijn, is
de vraag ook aan ieder van ons: wil jij Jezus in je
leven welkom heten? Misschien kunt u de
kinderen als verwerking een tekening of briefje
laten maken als welkom voor Jezus en dat in een
mandje alvast bij de stal klaarleggen.

Er waren ook andere, meer persoonlijke vragen:
“Waarom wilde u bisschop worden?” “Hebt u altijd
pastoor willen worden of hebt u eerst iets anders
gedaan?” Dan kon ik iets over mezelf vertellen,
zodat de leerlingen zich een concreet beeld
kunnen vormen van een bisschop. Hij is ook een
gewoon mens, maar met een grote
verantwoordelijkheid. In ieder geval kennen ze er
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25 december – Kerstmis: Lucas 2: 1-14
Thema: Een bijzondere geboorte
Vertel dat Jezus is gekomen om ons de liefde van
zijn Vader te laten zien. Hij is de Zoon van God die
dichtbij ons wil zijn en daarom mens wordt, om
ons menselijk leven met het lief en leed te delen.
Het kerstevangelie van de nachtmis vertelt het
verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Vertel
dit zo letterlijk mogelijk om de kracht van Gods
Woord te laten spreken. Verwijs tot slot ook even
naar het kruis, daar zal Jezus sterven uit liefde voor
ons maar Hij is weer opgestaan uit de dood. Wij
geloven in een levende Heer. Dit kleine kindje is
onze Redder, Christus de Heer.

Bid met hen het volgende gebed:
“Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de
wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw Zoon
– Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de
roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron
geworden van de goedheid die uit Hem stroomt.
Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons
Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf
mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en
bronnen van levend water te midden van een
dorstende wereld.”
3 januari – Openbaring van de Heer: Matteüs 2: 1
- 12
Thema: Een Licht voor alle mensen
De kerk viert het feest van het bezoek van de
Wijzen (of de Drie Koningen) als een feest van de
Openbaring van Jezus aan alle niet-joden. Jezus,
God met ons, is gekomen voor alle mensen. Hij wil
alle mensen een nieuw leven geven van innerlijke
vrede en geluk. De wijzen vinden hun weg naar
Jezus dankzij de ster. Ook wij ontvangen van God
mensen die voor ons als een ster zijn die het
Goddelijk Licht weerkaatst en de weg naar Hem
wijst.
Bespreek met kinderen wie voor hen als een ster
is. Wie is voor jou een voorbeeld, een getuigenis
van Gods Aanwezigheid? Hoe kun jij zelf een ster
zijn die Jezus’ Licht aan anderen doorgeeft?

27 december – Feest van de H. Familie: Lucas 2:
22-40
Thema: Gehoorzaam uit liefde
De Kerk geeft ons niet lang de tijd om alleen bij het
romantische kerststalletje te verblijven. Op tweede
Kerstdag hebben we al de eerste martelaar, de H.
Stefanus, herdacht. Vandaag vieren we het feest
van de H. Familie van Jezus, Maria en Jozef. Het is
indrukwekkend om te zien hoe Jozef en Maria zich
in alle eenvoud onderwerpen aan de Joodse wet
door naar de tempel te gaan om Jezus daar aan
God op te dragen.
Bespreek met de kinderen wat volgens hen
gehoorzaamheid betekent. Wat zou dan
gehoorzaamheid aan God betekenen? Geef
voorbeelden wanneer je wel of wanneer je niet
aan God gehoorzaamt. Als thema kan bijvoorbeeld
kan dienen: goed met elkaar omgaan en elkaar
vergeven. “Verdraagt elkander en vergeeft
elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer jou vergeven heeft, zo moet ook jij
vergeven.” (Kolossenzen 3, 13-14)

10 januari – Doop van de Heer: Marcus 1: 7-11
Thema: Geliefd kind van de Vader, dat ben jij!
Met het feest van de Doop van de Heer wordt in
de liturgie de kersttijd afgesloten. Daarna begint de
gewone tijd door het jaar. Bij de Doop van Jezus
klinkt de stem van God de Vader die zegt: “Dit is
mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen
heb.” Johannes de Doper ziet de Geest van God als
een duif op Jezus neerdalen. Hier zien we iets van
het mysterie van de H. Drie-eenheid: Vader, Zoon
en H. Geest. Wanneer wij zelf gedoopt worden,
gebeurt dat ook in de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. En telkens wanneer wij een
kruisteken maken, zeggen wij: in de Naam van de
Vader, de Zoon en de H. Geest.
Leg deze verbanden aan de kinderen uit en help
hen een eerbiedig kruisteken te maken. Vertel hen
dat God de Vader ook tegen ieder van hen
persoonlijk zegt: Jij bent mijn geliefd kind, een
parel in Gods Hand.

1 Janurari – Moederschap van Maria: Lucas 2: 1621
Thema: Een nieuw jaar met Maria, onze Moeder
Met nieuwjaarsdag, vieren we het Moederschap
van Maria. Dankzij haar bereidheid om de moeder
van Jezus te worden, kunnen wij de op de achtste
dag van Kerstmis de rijkdom van de verlossing
ontvangen. Zij is waarlijk de Moeder van God, zij
die de Gever van het leven mocht ontvangen: Jezus
Christus, onze Heer. Dit is een mooie gelegenheid
om je als gezin toe te wijden aan Maria: breng het
komende jaar onder haar bescherming. Geef de
kinderen een mooi Mariaplaatje/prentje mee.
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Jezus’ geboorte volgens twee verschillende Bijbelvertalingen
door Jabik Zeinstra
Op kerstavond vangt het Evangelie volgens
Matteüs in de Petrus Canisiusvertaling (1939)
aan met:
‘In die dagen nu verscheen er een besluit van
keizer Augustus, om een volkstelling over de hele
wereld te houden. Deze volkstelling had plaats,
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.’
Quirinius werd landvoogd in het jaar 6 na
Christus en begon zijn volkstelling in het jaar 7.
Deze volkstelling, die ook in Handelingen (5: 37)
wordt vermeld, is zeer berucht geworden om de
opstanden van de joden die er het gevolg van
waren. Lucas wil kennelijk aangeven dat hij deze
volkstelling (de telling onder Quirinius kende
iedereen, vanwege de opstand die erop volgde)
niet bedoelt, maar een die aan het optreden van
Quirinius vooraf ging en een veel rustiger
verloop heeft gehad. Het juiste jaar van deze
volkstelling is niet bekend zodat op basis van
deze evangelietekst het geboortejaar van Jezus
niet is vast te stellen. Volgens de evangelist
Matteüs (Mt 2) echter wordt Jezus ten tijde van
koning Herodus de Grote (37 - 4 v Chr.) geboren,
dus zo’n elf jaar voor de volkstelling onder
Quirinius. Als Jozef en Maria tezamen met Jezus,
na hun vlucht voor de gehate koning, uit Egypte
terugkeren is Herodus overleden en opgevolgd
door zijn zoon Herodes Archelaüs (Mt 2: 22).
Deze had bij zijn dood (4 na Chr.) een bende
nagelaten. Quirinius moet van de keizer orde op
zaken stellen, vandaar de volkstelling. Het begin
van onze jaartelling valt dus niet samen met de
geboorte van Jezus.

In de Willibrordvertaling (1975) lezen we bij
Matteüs (Mt 2: 2):
‘Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen
Quirinius landvoogd van Syrië was.’
In de toelichting staat: ‘Het was de Romeinen te
doen een overzicht te verkrijgen over alle
hulpbronnen van het Rijk. De telling gold niet
alleen de personen, maar was tegelijk een
registratie van alle roerende en onroerende
goederen. Dit kon jaren in beslag nemen. In
Palestina duurde dit van 7 vóór tot 7 na Christus.
Quirinius was, naar het schijnt belast met deze
telling voor heel het Romeinse Oosten. De
vertaling: “deze volkstelling vond plaats eer
Quirinius landvoogd was van Syrië”, is minder
juist.’
Deze vertaling en toelichting brengt een
probleem met zich mee. En dat is de datering. In
6 na Chr., of het jaar 760 na de stichting van de
stad Rome, is het gebied van, onder meer, Juda
aan de provincie Syrië toegevoegd en daarmee
onder het bewind van Quirinius geplaatst. Maar
belangrijker: het betekent dat de geboorte van
Jezus niet vóór maar 7 jaar na het begin van de
jaartelling plaats vond.
Ook Lucas zélf lijkt op andere plekken in zijn
evangelie ervan uit te gaan dat Jezus niet ten
tijde van landvoogd Quirinius geboren werd. Zo
vertelt hij dat de gebeurtenissen aan het begin
van zijn evangelie plaatsvinden onder koning
Herodes (Lc 1: 5), dus eerder dan 4 voor Christus.
Ook vermeldt hij dat Jezus aan het begin van zijn
optreden ‘ongeveer dertig jaar’ was (Lc 3: 23).
Dat moet ná het veertiende jaar van keizer
Tiberius zijn. (Lc 3: 1) Daarnaast weet Lucas van
Jezus’ veroordeling onder Pontius Pilatus (die in
het jaar 36 na Chr. uit Judea vertrok). Als Jezus in
7 na Chr. geboren werd, was hij bij het vertrek
van Pilatus nog niet eens dertig. Dat moet Lucas
geweten hebben.
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Openbaring van de Heer
Het feest van de Openbaring van de Heer heeft
een drievoudige dimensie: het bezoek van de
Wijzen, de doop van Christus en het wonder van
Kana. In de Latijnse traditie concentreert de
liturgie zich op het evangelie van de Wijzen. De
drie lezingen vertegenwoordigen even zoveel
verschillende Bijbelse literaire genres. Samen
onthullen zij het feest en omschrijven het als
Openbaring.

legt uit hoe alles hem overkwam als een
‘openbaring’, dat wil zeggen als een verstaan van
de gebeurtenissen als een nieuwe en onverwachte
openbaring die met goddelijk gezag werd
doorgegeven in de ontmoeting met de Heer Jezus.
Paulus noemt zulke openbaring ook ‘genade’ en
‘zending’, dat wil zeggen een schat die hem is
toevertrouwd voor het welzijn van anderen.
Bovendien definieert hij wat hem is meegedeeld,
als ‘het mysterie’. Waarin bestaat de betekenis die
verborgen was voor de voorbije generaties en nu
wordt geopenbaard? Hierin, namelijk de
bekrachtiging van de Openbaring van de Heer:
“dat de heidenen in Christus Jezus [met de joden]
mede-erfgenamen zijn, medeleden en
mededeelgenoten van de belofte door middel van
het Evangelie”.

De eerste lezing, genomen uit de profeet Jesaja, is
juichende poëzie (Jes 60: 1-7). De juichende tonen
helpen het wonder van dit ogenblik begrijpen:
“Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem!”, zo
spoort de profeet aan, “want de Zon gaat over u
op en de glorie van de Heer begint over u te
schijnen”. Deze tekst is ontstaan onder bijzondere
historische omstandigheden: het volk van Israël
moet zich weer oprichten uit een zwart hoofdstuk
van zijn geschiedenis. Maar nu krijgt deze tekst,
toegepast op de Wijzen tegenover Jezus, een
vervulling die iedere verbeelding ver te boven
gaat. Het licht, de heerlijkheid en de schittering
verwijzen naar de ster die de Wijzen leidt, of
veeleer naar Jezus zelf, “het licht dat voor de
heidenen straalt, de glorie van Israël, zijn volk”.
“Sta op, Jeruzalem”, zegt de profeet. Iedere
gedoopte ziel wordt in haar diepste wezen
“Jeruzalem” genoemd. Zo gaat dus in vervulling
wat in de psalmen is voorspeld: “Hoe groots is wat
er van U wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van
God” en “De bron van ons leven zijt gij!” (Ps 87: 3,
7).

De gebeurtenissen die worden verteld in
evangelielezing van Matteüs, dat is gekozen voor
de Openbaring van de Heer (Mt 2: 1-12), zijn
feitelijk de verwezenlijking van wat Paulus in zijn
brief heeft gezegd. Geleid door een ster, bereiken
de Wijzen Jeruzalem. Zij vertegenwoordigen alle
naties en hebben hun weg gevonden naar
Jeruzalem, niet door het volgen van de joodse
geschriften, maar van een wonderbaarlijk teken
aan de hemel, dat hun een gebeurtenis van
kosmische omvang heeft getoond. Hun nietjoodse wijsheid maakte het de Wijzen mogelijk
om heel wat dingen te begrijpen. “Wij hebben zijn
ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om
Hem onze hulde te brengen”. In de laatste fase
van hun tocht hebben zij de joodse Schriften
nodig, de profetische identificatie van Bethlehem
als plaats van de geboorte van de Messias.
De Wijzen zijn ons tot voorbeeld, wanneer wij tot
het Kind naderen: “Zij zagen er het Kind met zijn
moeder Maria en op hun knieën neervallend
betuigden zij Het hun hulde”. Wij zijn in de heilige
liturgie binnengegaan om hetzelfde te doen.

De tweede lezing, uit de brief van de apostel
Paulus aan de Efeziërs (Ef 3: 2-6), is een
theologische uitspraak, verwoord in de bijna
technische taal van Paulus.
De passage uit de brief is vrij kort maar intens en
biedt een precieze verklaring van wat de
Openbaring van de Heer is. Paulus vertelt zijn
eigen ontmoeting met de verrezen Jezus op de
weg naar Damascus, waaruit alles voortkomt. Hij

Bron: Raad voor de Liturgie, www.rkliturgie.nl
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Doop van de Heer
Het feest van de Doop van de Heer ligt in het
verlengde van de Openbaring van de Heer, sluit
de tijd van Kerstmis af en vormt de overgang
naar de tijd door het jaar.

“Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God
voor ons tot zonde gemaakt” (2 Kor 5: 21).
Juist op dit ogenblik van intense solidariteit met
de zondaars heeft de overweldigende trinitaire
openbaring plaats. De stem van de Vader
weerklinkt luid uit de hemel en verkondigt: “Gij
zijt mijn Zoon, de Welbeminde, in U heb Ik mijn
welbehagen gesteld”. Wij moeten begrijpen dat
wat de Vader behaagt, nu juist gelegen is in de
wil van de Zoon solidair te zijn met de zondaars.
Op deze wijze openbaart Hij zich als Zoon van
deze Vader, de Vader die “de wereld zozeer
heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven” (Joh 3: 16). Op hetzelfde
ogenblik verschijnt de Geest als een duif en daalt
neer op de Zoon. Daardoor krijgt geheel het
onverwachte tafereel een zekere goedkeuring en
machtiging.

Terwijl Johannes Jezus doopt op de oever van de
Jordaan, gebeurt er iets groots. De hemel
scheurt open, men hoort de stem van de Vader
en de Heilige Geest daalt in een zichtbare
gedaante over Jezus neer. Het is een
manifestatie van het mysterie van de Heilige
Drie-eenheid. Maar waarom vond dit visioen
plaats op het ogenblik dat Jezus wordt gedoopt?

Aan dit tafereel werd door de eeuwenlange
voorbereiding in de geschiedenis van Israël vorm
gegeven door de Geest “die gesproken heeft
door de profeten”, zoals wij belijden in het
Credo. Dezelfde Geest is tegenwoordig bij
toehoorders: Hij opent hun geest voor een nog
dieper begrip van het gebeurde. Dezelfde Geest
heeft Jezus begeleid op ieder ogenblik van zijn
aards bestaan en al zijn daden bezegeld als
openbaringen van de Vader. Wij kunnen dus
luisteren naar de tekst van deze dag uit de
profeet Jesaja als een uitbreiding van de
woorden van de Vader in het hart van Jezus: “Gij
zijt mijn Zoon, de Welbeminde”.
Hun liefdesdialoog gaat bij Jesaja verder: “Gij zijt
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep. Mijn
geest stort Ik over U uit... Ik, de Heer, roep U in
gerechtigheid. Ik neem U bij de hand en waak
over U en maak U voor de mensen tot het teken
van mijn verbond en tot een licht voor de
volken” (Jes 42: 6).

De verklaring is gelegen in het doel waarvoor
Jezus naar Johannes gaat om door hem te
worden gedoopt. Johannes preekt een doopsel
van bekering. Jezus ontvangt dit teken van
berouw samen met zovelen die bij Johannes
samenstromen. Aanvankelijk probeert Johannes
Hem tegen te houden, maar Jezus dringt aan. En
dit aandringen laat zijn bedoeling zien: Hij wil
solidair zijn met de zondaars. Hij wil zijn waar zij
zijn. Hetzelfde wordt door de apostel Paulus in
een ander taalgebruik tot uitdrukking gebracht:

Bron: Raad voor de Liturgie, www.rkliturgie.nl
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Waar vinden we zekerheid?
door Mgr. dr. C.F.M. van den Hout
Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan
dan andere jaren. We vonden het zo gewoon,
alvast plannen maken om met de familie naar de
nachtmis te gaan, en om op 1e kerstdag bij een
van de kinderen te gaan eten. We wisten van
tevoren eigenlijk al hoe de sfeer zou zijn. Velen
van ons verheugden zich jaarlijks op Kerstmis, en
op de adventsperiode die eraan vooraf ging en
die ons langzaam in de sfeer bracht.

Zekerheid in de
toekomst
Het probleem – of het
geluk – is dat de
zekerheid in de
toekomst ligt. Ik haal
drie Bijbelse
voorbeelden aan. Als
Mozes in de Sinaïwoestijn bij de
brandende doornstruik
door God geroepen
wordt, twijfelt hij erg. Na een lange dialoog zegt
God tenslotte: “Ik zal u bijstaan, en dit is het
teken dat Ik het ben die u zendt: als gij het volk
uit Egypte hebt geleid, zult ge Mij vereren op
deze berg” (Exodus 3: 12). Het teken waaraan
Mozes zich moet optrekken, ligt in de toekomst,
niet in het nú. Als we verder lezen in het boek
Exodus, zullen we zien dat Mozes met het volk
Israël daadwerkelijk op de Sinaï aankomt en er
God aanbidt.

Onzekerheid nu
Ik heb deze zinnen bewust in de verleden tijd
geschreven, want dit jaar zal het anders zijn. We
weten nog niet of we naar de kerk kunnen, of er
voor ons plaats is, of we er wel heen durven. We
weten ook niet of het familiebezoek door kan
gaan. Zal ik meer alleen zijn? We gaan een
onzekere tijd tegemoet. De COVID-19 pandemie
raakt ons dagelijks leven. De regering wil met de
nodige maatregelen nú proberen het aantal
besmettingen omlaag te brengen, zodat we met
Kerstmis iets meer lucht krijgen. Maar of dat
gaat lukken? En hoe zal het gaan met het vaccin
waarop wij onze hoop hebben gesteld? Wil ik me
wel of niet laten inenten?

In de 8ste eeuw voor Christus raakt de profeet
Jesaja betrokken in politieke ontwikkelingen in
Juda. Hij moet de koning ervoor waarschuwen
niet bang te zijn voor zijn vijanden. Ongevraagd
krijgt Jesaja een teken: “Daarom geeft de Heer
zelf u een teken: Zie, de maagd is zwanger, en zal
een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de
naam Immanuël geven” (Jesaja 7: 14). Het teken
dat zekerheid moet bieden ligt in de toekomst.
Het zal zich later bewijzen. Het Kind wordt
verwacht. De redding zal komen.
Het derde voorbeeld. De evangelist Lucas vertelt
over de herders bij de geboorte van Christus. In
de nacht krijgen zij van een schare engelen te
horen dat Jezus is geboren. Zij werden door
vrees bevangen. De engelen kondigen aan:
“Heden is u een Redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een
teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in

De onzekerheid zit ‘m in allerlei praktische zaken
die we willen regelen, maar het raakt ook onze
gezondheid en ons bestaan. De onzekerheid kan
ook een rol gaan spelen in ons geloof. Het
meevieren van de eucharistie sterkt ons meestal,
en nu we daarvan verstoken blijven, kan ons
geloof schade oplopen. Velen hebben de kerk
nodig om steeds opnieuw gevoed te worden aan
het woord van God, aan de sacramenten en aan
de ontmoeting met medegelovigen. Ik beschouw
me in dat opzicht als een gelukkige. Zelf kan ik
blijven vieren, en ik heb een gebedspraktijk
ontwikkeld waar ik op kan steunen. Niet
iedereen is daartoe in staat, dat besef ik wel. Ik
voel mee met degenen voor wie dit lastiger te
doen is.
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doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”
(Evangelie volgens Lucas 2: 11-12). Ook hier ligt
de zekerheid in de toekomst. De herders moeten
op pad gaan om het goede nieuws te kunnen
zien. Het ‘bewijs’ van Jezus’ geboorte krijgen ze
pas als ze erheen gaan.

onder de hemel verkondigd is”, zegt Sint-Paulus
in de brief aan de Kolossenzen (Kol 1: 23).
Het zal dit jaar moeilijker zijn om Kerstmis te
vieren. Maar u moet het wel doen. Als u niet
naar een viering in de kerk kunt gaan, maak thuis
ruimte en tijd vrij. Gebruik de kerststal als een
plek om te bidden, om het kerstverhaal te lezen
of de teksten van de liturgie. Volg het aanbod
van kerstvieringen in de vele media. Luister naar
geschikte muziek. Maak alvast een adventskrans
en merk hoe het licht langzaam toeneemt.
Donkere eenzame dagen vragen om licht.

Gods beloften
De zekerheid van ons bestaan ligt in de beloften
van God. Ons bestaan hier op aarde kent vele
onzekerheden. Daar moeten we mee leren leven
en leren omgaan. Als het erop aan komt, is niets
in dit leven zeker. Onze enige zekerheid vinden
we in God die zich naar de mensheid heeft
toegekeerd. Dat vieren we met Kerstmis. Hij
buigt zich naar ons, richt ons op en brengt ons
thuis. Dat is een zekerheid, maar wel een
zekerheid in geloof, geen wetenschappelijke
zekerheid.

In de vier adventsweken bereiden we ons op
Kerstmis voor. Het is een periode om uit te
kijken naar de zekerheid die God ons geeft in
Christus. Hij is onder ons gekomen toen hij twee
millennia geleden werd geboren in het volk
Israël, in het stadje Bethlehem. Hij zal eens
komen in volheid en heerlijkheid. Hij komt ook in
mijn leven nu. De komst van Christus is niet
alleen iets uit de geschiedenis en niet alleen iets
voor de toekomst; het gaat vooral over nu.

Sommigen hebben het idee dat wetenschap
zekerheid biedt, maar we zien ook dat de
wetenschappelijke disciplines zich steeds
ontwikkelen. Wat vroeger als zeker gold, is dat
nu niet meer. Dat betekent dat wat nu als zeker
geldt, in de toekomst weer achterhaald kan
blijken te zijn. Wetenschappers spreken elkaar
soms ook tegen. Het is ook verstandig om ons
rekenschap te geven van het mens- en
wereldbeeld dat op de achtergrond meespeelt.
In de praktijk is neutraal en onafhankelijk
onderzoek niet zo eenvoudig als we denken.
Kortom, er zijn allerlei redenen om onze
zekerheid ook in het geloof te zoeken.
Het geloof biedt zekerheid die heel
fundamenteel is, die niemand mij kan afnemen.
Een zekerheid die ik niet kan uitleggen en die
een niet-gelovige moeilijk kan plaatsen. Het is
een zekerheid buiten mijzelf en tegelijkertijd
diep in mijzelf. Het is hoop in de diepe betekenis
van het woord, niet gewoon optimisme of
positief gevoel. “Gij moet vast en onwrikbaar
blijven in het geloof en u niet laten afbrengen
van de hoop die u in het evangelie is aangezegd.
Dit is de boodschap die aan alle schepselen

Ik wens u een gezegende adventstijd.

R.K. Kerkhof
Maandag 4 januari 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 7 januari 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.
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THEMA
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.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer
op wie wij alle hoop hebben gesteld
en die nu met U leeft tot in de eeuwen der
eeuwen.
Amen.
Mgr. C.F.M. van den Hout
Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Nieuwe reeks colleges over Mystieke
Theologie door pater Hugo

Gebed om Roepingen voor december

In januari 2021 start de School voor de Ziel met
een nieuwe reeks colleges over mystieke
theologie. We zullen de basis herhalen voor hen
die nieuw instappen en bovendien een reeks
thema’s en auteurs behandelen die we nog niet
eerder hebben gezien.
De gehele cursus vindt online plaats in verband
met de coronapandemie. Er zullen filmpjes
beschikbaar worden gemaakt die op
zondagmiddagen via een zoom-sessie of iets
dergelijks zullen worden toegelicht.
De docent is pater Hugo Beuker, kluizenaar te
Warfhuizen, net als vorig jaar.
Aanmelden: elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl.
Meer informatie op www.schoolvoordeziel.nl.

God van alle vertroosting en vervulling van al
onze verwachtingen,
in deze periode op weg naar Kerstmis
zien wij uit naar de komst van uw Zoon,
de doorbraak in de geschiedenis en het nieuwe
begin.
Tot verwondering van de engelen
hebt u Hem naar onze aarde gezonden
en Hem laten delen in het menselijk leven.
Hij begon zijn leven in een kribbe.
Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan
en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk.
Hij trok door het land,
verkondigde en bewerkte wonderen van genade.
Hij maakte indruk
en velen gingen achter Hem aan.
Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw
Geest
die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en
inspireert.
Laat jongens en meiden zich verdiepen in het
geloof,
zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht
ontdekken.
Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de
verkondiging van het Rijk Gods.
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Augustinus in zijn studeerkamer - Botticelli

ADVERTENTIES
Websites
www.stmartinusparochie.nl

Wories

www.sintfranciscuskerk.nl
www.bisdomgl.nl

Voor al uw tegel en kitwerk
(nieuwbouw en renovatie)

www.vatican.va
www.friezenkerk.nl

□
□
□
□

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

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

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

IBAN NL67INGB0006560476
of op

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

Rondom Sint Martinus
Uw bijdrage voor het
maken van

“Rondom St.Martinus”

€ 15,00 kunt u storten op
IBAN : NL89 INGB 0669 9127 19
T.n.v. Sint-Martinusparochie,
Radesingel 4 9711 EJ Groningen
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Kapsalon

Kapsoones
Groningerweg 42
Openingstijden
Maandag

: 13.00 – 18.00

Dinsdag t/m Vrijdag
: 09.00 – 18.00
Donderdag

: 09.00 – 20.00

Zaterdag

: 09.00 – 17.00

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

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

Aanbod gebruikte auto’s op:

www.garagetnoorden.nl
www.kapsoones.nl

Alles onder Bovag garantie
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