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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 

 
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 
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28 maart 2021 
t/m 

1 mei 2021 

 
6 maart 

 

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 (€ 15,00) 

- 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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Sint Jozefjaar in de Pandemie 

 

De paus heeft het Sint Jozefjaar uitgeroepen dat 

van 8 december 2020 tot 8 december 2021 loopt. 

De directe aanleiding is het feit dat Sint Jozef 150 

jaar geleden werd uitgeroepen als Patroon van de 

Kerk, door paus Pius IX op 8 december 1870. Het 

is een late erkenning geweest van de bijzondere 

plaats die Sint Jozef heeft in de heilsgeschiedenis. 
 

De naam Jozef betekent in het Hebreeuws de 

‘toegevoegde’. Jozef was niet de biologische 

vader van Jezus. We noemen hem 

‘voedstervader’ ofwel ‘pleegvader’. Reden 

waarom hij ook patroon van het gezin is. Geen 

woord is van hem bekend, maar hij was wel de 

toegewijde vader van Jezus. 

We kennen Jozef als de oude, grijze man in de 

kerstvoorstellingen, vaak terzijde zittend – 

inderdaad toegevoegd. Na de middeleeuwen 

ondergaat hij een verjongingskuur. Hij wordt dan 

afgebeeld als een man van middelbare leeftijd. 
 

Enkele grote heiligen hebben zijn verering willen 

bevorderen in de Renaissance zoals o.a. de H. 

Teresia van Avila. Maar dat heeft geen grote 

navolging gekregen, al waren er later wel St.-

Jozefbroederschappen en werd Jozef vereerd als 

patroon van een goede dood. De erkenning van 

Sint Jozef als Patroon van de Kerk heeft over de 

hele wereld geleid tot kerkstichtingen gewijd aan 

Sint Jozef – zoals onze kathedrale kerk (1887) – 

en in elke kerk staat een beeld van hem. Paus 

Johannes XXIII heeft zijn naam toegevoegd in de 

Romeinse Canon (Eerste Eucharistische gebed) en 

paus Franciscus heeft zijn naam aan alle 

Eucharistische gebeden toegevoegd na Maria, de 

moeder van Jezus Christus ‘en de H. Jozef, haar 

bruidegom’. 
 

Patris Corde – Met een vaderhart – zo begint de 

brief die paus Franciscus schreef ter opening van 

het Jozefjaar. De paus spreekt over de betekenis 

van Jozef voor Christus en de Kerk. De zoon van 

de Almachtige kwam in onze wereld in een staat 

van grote kwetsbaarheid. Hij moet verdedigd, 

beschermd, verzorgd en opgevoed worden door 

Jozef. In deze zin kan Sint Jozef niet anders zijn 

dan de Beschermer van de Kerk, want de Kerk is 

de voortzetting van het Lichaam van Christus in 

de geschiedenis.  

Waar Jezus zegt: “Alles wat je voor de geringsten 

hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”, mogen we 

Sint Jozef zien die altijd de behoeftigen nabij is. 

Om deze reden wordt hij aangeroepen als 

beschermer van de ongelukkigen, behoeftigen, 

vluchtelingen, treurenden, armen en stervenden. 
 

De paus zegt dat hij tot dit Jozefjaar is gekomen 

door de pandemie die ons al vele maanden 

teistert. Hij ziet hoe onze levens worden 

samengeweven en onderhouden door gewone 

mensen die vaak over het hoofd worden gezien: 

artsen, verplegenden, winkeliers en supermarkt-

personeel, schoonmakers, transportwerkers, 

beveiligers, vrijwilligers, mannen en vrouwen die 

essentiële diensten leveren. Naast ouders, 

leraren, grootouders die noodgedwongen leren 

omgaan met deze ongekende situaties. Zovelen 

brengen offers en zijn een voorspraak voor het 

welzijn van iedereen. 
 

Sint Jozef, die door de paus een “tedere en 

gelovige vader” genoemd wordt, laat ons zien dat 

geloof in God ook het geloof inhoudt dat Hij zelfs 

door onze angsten, onze broosheden en 

zwakheden heen kan werken. Hij leert ons ook 

dat we te midden van de stormen van het leven 

nooit bang moeten zijn ons door de Heer onze 

koers te laten bepalen. Het uitgeroepen Jozefjaar 

wil dus een bemoediging zijn voor ons in deze 

onzekere tijden. 

19 Maart, de grote feestdag van Sint Jozef zullen 

wij feestelijk vieren met een Pontificale Hoogmis 

in de St.-Jozefkathedraal. We zullen aandacht 

blijven besteden aan Sint Jozef in dit jaar. 

 

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 

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

 

Zaterdag/Zondag – 20-21 februari 2021, 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen     Genesis  9: 8 - 15     |     1 Petrus  3: 18 - 22     |     Marcus  1: 12 - 15 

                               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 – 27-28 februari 2021, 2e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen      Genesis  22: 1 - 2, 9a, 10 - 13, 15 - 18   |   Romeinen  8: 31b - 34   |   Marcus  9: 2 - 10 

                               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 – 6-7 maart 2021, 3e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen       Exodus  20: 1 - 17    |    1 Korintiërs  1: 22 - 25    |    Johannes  2: 13 - 25 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/Zondag – 13-14 maart 2021, 4e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen       2 Kronieken  36: 14 - 16, 19 - 23   |   Efeziërs  2: 4 - 10    |   Johannes 3: 14 -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  
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Vrijdag – 19 maart 2021, Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis  
     
 

Zaterdag/Zondag – 20-21 maart 2021, 5e zondag van de Veertigdagentijd   

Lezingen      Jeremia  31: 31 - 34    |    Hebreeën  5: 7 - 9     |     Johannes  12: 20 - 33 

                               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 
     

 

Donderdag – 25 maart 2021, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis  
     
 
 
 

H. Mis op R.K. Kerkhof komt te 
vervallen 
 
In verband met de corona-maatregelen heeft 
het bestuur van het R.K. kerkhof besloten dat 
er geen vieringen gehouden kunnen worden 
in de kapel tot tenminste 2 maart a.s. De H. 
Mis op de eerste maandag  van de maand 
maart (1 maart) komt hiermee te vervallen. 

Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
 
28 februari: Jan van Schaik  
  7 maart: Overleden Willem Raben en 

dochter Marianne 
14 maart: Overleden zoon Hans 

Jan van Schaik 

Bidden van de Kruisweg op Vrijdag 
 
Tijdens de Veertigdagentijd wordt op vrijdag de 
Kruisweg gebeden om 15.00 uur. Daarmee 
bereiden we ons voor op Goede Vrijdag waarop 
we het lijden en sterven van de Heer gedenken. 
De Kruisweg is mogelijk te volgen via de ‘live-
stream’ op de website van de parochie. 

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 4 maart 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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Vastenactie 2021 – “Werken aan je 
toekomst”  

 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in o.a. 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een 
gedegen opleiding stelt mensen beter in staat 
een redelijk inkomen te verdienen en eventueel 
een eigen bedrijf op te zetten.  
 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle 
kinderen op de wereld basisonderwijs volgt, 
krijgen veel jongeren niet de kans om verder te 
leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en 
slecht betaald werk. Een goede opleiding kan 
daar verandering in brengen en ervoor zorgen 
dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan 
verdienen. Dat maakt hen economisch en 
maatschappelijk sterker. Vervolgonderwijs is 
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 
 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die 
beroepsonderwijs aanbieden. Anderen krijgen 
steun bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Met deze projecten stellen we 
mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst. Met hulp van Vastenactie volgden al 
meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie 
jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan 
tienduizend jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs.  
 
Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we 
nog veel meer mensen een steuntje in de rug 
geven om hen te helpen op eigen benen te staan, 
voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol 
te spelen in hun gemeenschap.  
 
Wat kunt u bijdragen? 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van 
lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt: 
• € 24    : technische leerboeken voor een klas 

van 20 leerlingen 
• € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met 

schooluniform, boeken en schooltas 
• € 200  : een beroepsopleiding (monteur, 

lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar 
• € 360  : een startpakket ‘opstarten 

groentewinkel’  

Maak uw bijdrage over op rekening  
NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 
Martinusparochie o.v.v. Vastenactie 2021. Ook 
kunt u uw gift in de gele bus achter in de kerk 
doen. 
 

 

Votiefmis Sint Jozef 
 
In het Sint Jozefjaar vieren we op woensdag de 
Gedachtenis van H. Jozef in de H. Mis van 12.30 
uur. Daarmee willen we een extra accent leggen 
op het door paus Franciscus uitgeroepen Sint 
Jozefjaar. 
 

Gebed tot de Heilige Jozef 
 

Heilige, eerbiedwaardige Jozef, 
uw taak en plaats in 
het heilig huisgezin 
doet ons denken aan 
Gods alles 
overtreffende 
vaderschap. 
 

Wil uw vaderlijke 
bescherming die u 
hebt uitgeoefend over 
uw gezin in Nazareth,  
ook uitstrekken over 
onze gezinnen en over 
heel de Kerk. 
 

U geven wij onze 
tijdelijke en 
geestelijke noden, 
onze moeilijkheden en 
zorgen in handen, 
opdat U het ons 
mogelijk zult maken  
ingekeerd te verwijlen 
bij Jezus en Maria, 
zoals gij zelf hebt 
geleefd. 
 

Laat de universele 
kerk van Christus 
en heel de grote mensenfamilie 
uw bescherming ondervinden.  
Door Christus, onze Heer.  
Amen. 



 BERICHTEN 

7 

 

 
 

 

Slechts 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. 

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

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de 
website Kerkomroep 
 
De zondagse mis van 11.00 uur in de St. -
Jozefkathedraal is in ‘life-streaming’ te volgen 
op de website van kerkomroep: 
www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Groningen’ en 
vervolgens ‘St. Martinusparochie’. 

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 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 extra bijdrage 
overmaken op rekening NL92 INGB 0000 0117 50 
t.n.v. Sint Martinusparochie of digitaal via Givt. 

Voor actuele informatie zie de website 

van de parochie: 

www.stmartinusparochie.nl 

http://www.meevieren.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Catechese voor kinderen 
 

U kunt als ouder uw kinderen ook zelf catechese 
geven. 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.  
Hieronder volgen verkorte toelichtingen van 
‘samuel advies’. Het is ook voor volwassenen 
leesbaar. 
 
Zondag 21 februari - Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd 
Marcus 1: 12-15  Thema: Maak het stil. 
Na de kersttijd en een periode van gewone 
zondagen zijn we nu sinds Aswoensdag 
aangeland in de voorbereidingstijd op het 
grootste christelijke feest, Pasen. De eerste 
zondag van de Veertigdagentijd lezen we ieder 
jaar het verhaal van Jezus in de woestijn. Het is 
wonderlijk dat Jezus, de Zoon van God, na zijn 
doopsel in de Jordaan door de Geest naar de 
woestijn gedreven wordt. Veertig dagen bereidt 
Jezus zich in de stilte en door vasten en gebed 
voor op zijn openbare leven. In het Marcus 
evangelie wordt hier maar beknopt iets over 
verteld. U kunt de versie uit het Matteüs 
evangelie (4: 1-11) erbij lezen om het beter te 
kunnen vertellen aan de kinderen. Vraag aan 
het begin van uw vertelling de kinderen om 
allemaal even helemaal stil te zijn. Luister dan 
naar wat je in de stilte hoort en bespreek dat 
samen. Waar is het in onze omgeving nog echt 
stil? Hoe vindt je het wanneer het ergens echt 
stil is? Probeer hen uit te leggen hoe belangrijk 
het is in onze lawaaierige maatschappij om soms 
even echt stil te zijn. Dan kom je tot rust en kun 
je beter naar Gods stem in je hart luisteren. 
Daarom ging Jezus de woestijn in om in die 
intense stilte goed naar zijn Vader te kunnen 
luisteren. Deze voorbereidingstijd op Pasen 
nodigt ons ook uit om even wat meer 
momenten van stilte op te zoeken. Help de 
kinderen echt een concreet voornemen te 

maken hoe ze deze week iedere dag even stil 
kunnen zijn om naar Jezus te luisteren. “Niet van 
brood alleen leeft de mens, maar van ieder 
woord dat uit de mond van God voortkomt.” 
(Matteüs 4: 4b). 
 
Zondag 28 februari - Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd  
Marcus 9: 2-10  Thema: Luister naar Jezus. 
Vraag even terug over het thema van de vorige 
week. Wie heeft er iets met het opzoeken van 
stilte gedaan? Hoe vond je dat? Ga dan voor de 
kinderen staan met een koptelefoon op. Vraag 
hen of je zo naar anderen kunt luisteren? Als je 
de hele dag de radio aan hebt en onderweg 
muziek ‘op je oren’, kun je dan luisteren naar 
anderen, naar de vogels, naar het verkeer…? 
Vandaag in het evangelie horen we hoe de stem 
van God de Vader uit de hemel klinkt en Hij 
nodigt ons uit te luisteren naar Jezus, zijn Zoon. 
Luisteren naar Jezus betekent ook doen wat God 
vraagt. Soms kan het luisteren naar Jezus 
betekenen dat we onze eigen wil aanpassen aan 
zijn wil. Bijvoorbeeld als je op zondag geen zin 
hebt om naar de kerk te gaan, dat je dan toch 
gaat omdat Jezus je uitnodigt. Hij is er voor jou. 
“Uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn Zoon, 
van wie Ik veel houd. Luistert naar Hem.” 
(Marcus 9: 7). 
 
Zondag 7 maart - Derde zondag van de 
Veertigdagentijd 
Johannes 2: 13-25  Thema: Luister naar Jezus. 
Dit evangelie laat op treffende wijze zien dat 
ook Jezus boos kon worden wanneer er een 
ontoelaatbare grens wordt overschreden. De 
tempel is het huis van God zijn Vader en Jezus 
geeft in zijn boosheid duidelijk aan dat de 
mensen daar geen eerbied voor tonen. Vraag 
eerst aan de kinderen wat zij vinden van al die 
drukte voor en in Gods huis. Stel je eens voor 
dat er in onze kerk een markt gehouden zou 
worden. Wat zou je daarvan vinden? Wat 
verwacht je in Gods huis? Luister maar hoe 
Jezus het vond toen Hij al die drukte in de 
tempel aantrof. Jezus verlangt dat het huis van 
God zijn Vader een huis van gebed is. Begrijp je 
waarom Hij boos is? Hoe kunnen wij van onze 
kerk een huis van gebed maken? 
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Ga je bijvoorbeeld tikkertje spelen in de kerk? 
De kerk is Gods huis, heel speciaal daar waar 
Jezus zelf aanwezig is in de H. Communie in het 
Tabernakel. Dat kun je zien wanneer er voor het 
Tabernakel een gordijntje hangt (nu is dat in de 
Veertigdagentijd een paars gordijntje) en 
ernaast een Godslamp brandt die dag en nacht 
aan blijft. Bespreek met de kinderen op welke 
verschillende manieren je eerbiedig kunt zijn in 
de kerk. 
 
Zondag 14 maart - Vierde zondag van de 
Veertigdagentijd 
Johannes 3: 14-21  Thema: Blijf de waarheid, 
Jezus, zoeken. 
Laat de kinderen een volwassen Bijbel zien. 
Bekijk samen hoe dik dat boek is en hoeveel 
bladzijdes erin staan. Wat zou nu het hart van 
de Bijbel zijn? Wat is de belangrijkste boodschap 
uit al die verhalen? In het evangelie van deze 
zondag staat de kerntekst van de hele bijbel. 
Het vers Johannes 3, 16: “Zozeer heeft God de 
wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft 
eeuwig leven zal hebben.” Vertel de kinderen 
hoe Jezus dit aan Nikodemus uitlegt. Jezus 
verwijst ook al naar zijn kruisdood door te 
zeggen: “de Mensenzoon moet omhoog worden 
geheven.” Het is een goede gewoonte van onze 
protestantse broeders om zo’n belangrijke tekst 
uit het hoofd te leren zodat je het altijd in je 
hart kunt bewaren. “Wie de waarheid doet, gaat 
wel naar het licht toe. Zo blijkt uit zijn daden, 
dat zij in God zijn gedaan.” (Johannes 3: 21). 
 
19 maart – Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van 
de H. Maagd Maria  
Matteüs 1: 16, 18-21, 24a  Thema: Jozef luistert 
naar wat God zegt. 
De trouw van Jozef aan God en aan Maria is 
indrukwekkend. Wanneer Jozef bemerkt dat 
Maria al zwanger is voordat zij getrouwd zijn, 
moet er in zijn hart een hevige strijd hebben 
plaatsgevonden. Want in zijn tijd moest een 
vrouw gestenigd worden wanneer zij voor het 
huwelijk al een kind verwachtte. Jozef kon of 
wilde eigenlijk niet geloven dat Maria hem 
ontrouw is geweest, maar hoe kon ze dan toch 
zwanger zijn? Het is uiteindelijk de liefde en de 
openbaring van God die Jozef ervan overtuigen 
dat het goed is om met Maria te trouwen. Dit 

kan ons inspireren om ook te luisteren naar wat 
God wil en het in praktijk te brengen, ook al is 
dat soms heel moeilijk. Bespreek met de 
kinderen voorbeelden waar God iets vraagt 
(bijvoorbeeld je ‘vijand’ liefhebben, dienstbaar 
zijn, opkomen voor je naaste, etc.) wat wij als 
mensen heel moeilijk vinden. 
 
Zondag 21 maart - Vijfde zondag van de 
Veertigdagentijd  
Johannes 12: 26-33  Thema: Jezus wil jou nieuw 
leven geven. 
Vraag de kinderen eerst hoe lang het nog duurt 
voordat we Pasen vieren. Wat vieren we dan 
eigenlijk? Hoe heet de week die eraan 
voorafgaat? (Goede Week). Laat losse zaadjes 
zien. Bespreek met de kinderen of een los 
zaadje zo kan groeien zonder water en grond. 
Nee, het moet eerst de grond in, als het ware 
doodgaan… Verwijs zo naar wat Jezus in het 
evangelie vertelt. Ook Hij zal sterven, zijn leven 
geven opdat wij door Hem het nieuwe leven 
kunnen ontvangen. Hij vraagt ons ook iets van 
ons IK te verliezen om steeds meer vernieuwd 
te worden door zijn liefde. Hoe kun je in deze 
Veertigdagentijd eraan werken dat jouw IK niet 
in het centrum staat maar Jezus? “Wanneer Ik 
van de aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik 
allen tot Mij trekken.” (Johannes 12: 33). 

Gebed tot de H. Jozef 
 
Sint Jozef, hoofd van het Heilig Huisgezin, 
en patroon van alle christelijke gezinnen: 
wij bidden u, help ons in onze gezinnen elkaar 
lief te hebben en te vergeven naar het 
voorbeeld van de liefde tussen Maria, uzelf en 
Jezus. 
En sta vooral onze huisvaders bij, 
dat zij naar uw voorbeeld trouw zijn aan God 
en dienstbaar aan de medemensen. 
Amen. 
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De Veertigdagentijd 
 

 

De vastentijd begint voor katholieken op 
Aswoensdag als het askruisje wordt toegediend. 
De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode 
duurt in totaal 46 dagen, zo'n zes en een halve 
week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk 
gevast, de zes zondagen zijn hiervan 
uitgezonderd. De Kerk heeft in de loop der 
eeuwen de regels omtrent het vasten 
versoepeld. In de 9de eeuw verschoof men de 
enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur, 
vanaf de 14de eeuw naar de middag. 
 
Volgens de geboden van de Katholieke Kerk 
moeten katholieken vanaf 14 jaar zich op 
vrijdagen en enige andere dagen, zoals 
Aswoensdag, onthouden van het gebruik van 
vlees of van een ander voedsel volgens de 
voorschriften van de bisschoppenconferentie 
(onthoudingsgebod). In het nieuwe kerkelijke   
wetboek van 1983 blijft het onthoudingsgebod 
nagenoeg ongewijzigd: op vrijdagen en op 
Aswoensdag. Onthouding samen met vasten 
wordt gevraagd op Aswoensdag en op Goede 
Vrijdag (vastengebod). Minderjarigen en 
zestigplussers worden ontheven van het 
vastengebod. De bisschoppenconferenties 
hebben de bevoegdheid het onderhouden van 
vasten en onthouding nader te bepalen en ook 
andere vormen van boete zoals 
liefdadigheidswerken en oefeningen van 
vroomheid geheel of gedeeltelijk in de plaats te 
stellen van vasten en onthouding. 
 
Zo bepaalde de Nederlandse 
bisschoppenconferentie in 1989 dat 
Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van 
verplichte vasten en onthouding in spijs en 
drank zijn en dat verder het bepalen van de 
wijze van de beoefening van boete en 
onthouding aan het eigen geweten en initiatief 
van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de 
plicht tot vasten in de Veertigdagentijd en tot 
onthouding op de vrijdagen kan worden 
voldaan, door zich in eten en drinken, in roken 
of in andere genoegens duidelijk te beperken. 
Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan 
bestemd worden voor de naasten die honger 
lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts 
passend, dat men zich in de Veertigdagentijd 

meer dan anders wijdt aan werken van 
christelijke naastenliefde en met meer toeleg 
het Woord van God leest. De Katholieke Kerk is 
in de loop der eeuwen minder streng geworden 
bij het voorschrijven van het vasten en heeft 
ook alternatieve vormen van vasten en 
onthouding voorgesteld. 
 
De laatste week van de Veertigdagentijd, de 
Goede Week, is het hoogtepunt van de 
vastenperiode. Van deze week is het triduüm 
samen met de Paasdag het absolute centrum 
van het liturgisch jaar. Het Triduüm omvat de 
dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. Traditioneel zijn deze dagen nog 
sterker aan het gebed gewijd. Er bestaat ook 
een traditie om deze dagen in retraite door te 
brengen. 
 
Bron: wikipedia 

 

 

De zondagen van de Veertigdagentijd 
 
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd 
(zondag Invocabit, naar het eerste woord van 
het Introïtus) wordt naar het voorbeeld van 
onze Heer Jezus Christus een aanvang wordt 
gemaakt met de heilige en mysterievolle 
naleving van de jaarlijkse Veertigdagentijd. 
Veertig dagen bracht Jezus door in de woestijn, 
waar Hij heeft gevast en werd bekoord, voordat 
Hij zijn openbaar leven begon. Elk jaar houden 
het evangelie en gebedsteksten van de eerste 
zondag van de veertigdagen dit de gelovigen 
voor ogen. Zij worden opgeroepen om de 
veertig dagen die door Jezus in de woestijn 
werden doorgebracht, te verbinden met de 
dagen van de Veertigdagentijd en deze periode 
van het kerkelijk jaar op geestelijke en 
sacramentele wijze te beleven. Zo houdt het 
collectagebed van deze zondag voor: "elk jaar 
opnieuw de Veertigdagentijd als sacrament te 
beleven". De aan deze zondag toegewezen 
prefatie wijst op de heiligende betekenis van 
deze tijd voor de gelovigen: "Veertig dagen 
heeft Hij zich van aards voedsel onthouden en 
door zijn vasten deze wijze van boetedoen 
geheiligd". Daarom is de Veertigdagentijd een  
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bevoorrechte periode om zich ook te wijden aan 
verschillende boete- en devotiepraktijken. 
 
De tweede zondag van de Veertigdagentijd 
(zondag Reminiscere) staat elk jaar in het teken 
van het evangelie over de gedaanteverandering 
van de Heer. Jezus nam drie leerlingen - Petrus, 
Jacobus en Johannes -  met zich mee en voerde 
hen op een hoge berg en hier straalde zijn 
lichaam van goddelijke heerlijkheid; en aan hen 
verschenen Mozes en Elia, die met Jezus 
spraken. Toen werd Hij samen met de leerlingen 
omgeven door een wolk als teken van de 
goddelijke tegenwoordigheid, zoals voorheen op 
de berg Sinaï. Uit de wolk klonk een stem, juist 
zoals op de Sinaï de donder waarschuwde dat 
God sprak met Mozes en hem de Wet gaf, de 
Thora. Dit is de stem van de Vader, die de 
diepste identiteit van Jezus openbaart en ervan 
getuigt door te zeggen: "Dit is mijn Zoon, de 
Welbeminde, luistert naar Hem" (Mc 9: 7). 
 
Op de derde, vierde en vijfde zondag van de 
Veertigdagentijd worden teksten van de 
evangelist Johannes gelezen over de aanstaande 
verheerlijking van Christus door diens kruis en 
verrijzenis. Op de derde zondag (zondag Oculi) 
verhaalt het evangelie (Joh 2: 13-25) over het 
handelen van Jezus die bij het naderen van het 
Paasfeest de tempel reinigde; Hij 

verantwoordde zijn optreden door te verwijzen 
naar zijn eigen lichamelijke dood en naar zijn 
verrijzenis: “Breekt deze tempel af en in drie 
dagen zal Ik hem doen herrijzen”. Daarmee 
doelde Jezus op de tempel van zijn lichaam. 
 
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd 
(zondag Laetare) worden (zoals op de derde en 
vijfde zondag) teksten van de evangelist 
Johannes gelezen over de aanstaande 
verheerlijking van Christus door diens kruis en 
verrijzenis. Op de vierde zondag verhaalt het 
evangelie (Joh 3: 14-21) wat Jezus zei tot de 
Farizeeër Nikodemus, die eens in de nacht bij 
Hem kwam. Jezus sprak hem over God die zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, “opdat alwie 
in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar 
eeuwig leven zal hebben”. 
 
De lezingen die voorzien zijn voor de vijfde 
zondag van de Veertigdagentijd (zondag Judica) 
spreken over de betekenis van het lijden, 
sterven en verrijzen van de Heer. Uitgangspunt 
is het evangelie van Johannes (12, 20-33), dat 
spreekt over het optrekken van Jezus naar 
Jeruzalem; onderweg spreekt Hij over het 
sterven van de graankorrel in de aarde, 
waardoor veel vrucht wordt voortgebracht, en 
over zijn aanstaande dood en verheerlijking.  
 
Bron: Raad voor de Liturgie, www.rkliturgie.nl

 

 

Over het Bijbelse getal veertig 
door Jabik Zeinstra 

 
Het getal veertig helpt volgens 
oudtestamenticus Casper Labuschagne1 in de 
Bijbel om structuur aan te brengen in de 
geschiedschrijving van Israël. In zijn verhaal op 
Pinksterdag verdeelt Stefanus het leven van 
Mozes in drie gelijke perioden: hij leefde de 
eerste veertig jaar aan het hof van de farao, was 
dan veertig jaar herder in ballingschap in Midjan 
en leidde daarna het volk Israël veertig jaar in de 
woestijn. 
In de tijd van de rechters (richters) zijn er 
perioden van veertig jaar verdrukking en veertig 
jaar rust. Rechter Otniël leidt Israël veertig jaar. 
Ehuds overwinning op de Moabieten levert 
Israël tweemaal veertig jaar rust op. Na de 

overwinning van Debora en Barak is er veertig 
jaar vrede in Israël. Ook onder leider Gideon is 
er veertig jaar rust. De priester Eli leidt het land 
eveneens veertig jaar. 
De regeerperiodes van diverse koningen beslaan 
veertig jaar: Saul, David, Salomo, Joas. De 
schrijver van 1 Koningen telt 480 jaar van de 
uittocht uit Egypte tot het begin van de 
tempelbouw: twaalf maal (het getal van de 
stammen van Israël) veertig jaar. De koningen 
van Juda regeerden daarna in totaal 430 jaar: 
plus vijftig jaar ballingschap geeft dat opnieuw 
een periode van 480 jaar, van tempelbouw tot 
het edict van Cyrus (Ezra 1), waarbij de ballingen 
naar Israël mochten terugkeren. 

http://www.rkliturgie.nl/
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Het getal veertig komt in de Bijbel het eerst voor 
bij de geschiedenis van de zondvloed: veertig 
dagen en nachten blijft het stortregenen, 
veertig dagen overspoelt de vloed de aarde die 
alle mensen en dieren vernietigt. Daarna, als de 
regen ophoudt, wacht Noach veertig dagen voor 
dat hij een venster in de ark opent en een raaf 
loslaat. Het getal veertig staat in de Bijbel voor 
een bijzondere, lange, onbepaalde tijd. Mozes 
verbleef veertig dagen en nachten bij de Heer 
op de berg Horeb om de wet te ontvangen. 
Daarna nog een keer, als hij uit woede om het 
gouden kalf de twee stenen met de tien 
geboden kapot heeft gegooid, en daarvoor 
nieuwe krijgt. 
De verspieders hebben veertig dagen nodig om 
het beloofde land te verkennen. Als straf voor 
hun gemopper moeten de Israëlieten voor elk 
van die veertig dagen een jaar in de woestijn 
rondtrekken - veertig jaar. De reus Goliat daagt 
het leger van Israël veertig dagen uit. De profeet 
Elia liep, toen koning Achab hem wilde doden, 
veertig dagen en veertig nachten door de 
woestijn naar de berg Horeb. Jona kondigde de 
verwoesting van Ninevé aan over veertig dagen. 
Ezechiël spreekt een profetie uit over Egypte: 
veertig jaar zal het land onbewoond zijn. 
 

Augustinus, die zelf bijna veertig jaar prediker 
en bisschop in Hippo was (391-430), zag 
verschillende symboliek in de veertig dagen 
vasten voor de doop. Een kind groeit veertig 
weken in de moederschoot; zo mag een 
doopkandidaat veertig dagen groeien in de 
schoot van de kerk. Daarna wordt hij of zij in het 
(vrucht)water van de doop opnieuw geboren. 
Veertig is ook tienmaal maal vier: de tien 
geboden vermenigvuldigd met het aantal 
windstreken: de wet van God wordt overal 
verkondigd en van overal roept de Kerk tot God. 
Of het gaat om de tien geboden en de vier 
evangeliën: wet en evangelie, Oude en Nieuwe 
Testament, het gebod en de vervulling ervan 
door de liefde. 
 

Volgens de wet van Mozes mocht een 
veroordeelde - in het bijzijn van de rechter - een 

aantal stokslagen krijgen dat paste bij zijn 
misdrijven, maar niet meer dan veertig.. ‘Anders 
wordt er geen maat gehouden, en zou een 
volksgenoot voor uw ogen zijn eer verliezen.’ 
Pilatus gaf Jezus over om gegeseld te worden; er 
was dus geen rechter bij. En onder de Romeinse 
wet was er geen grens aan het aantal slagen. 
 

Op een dieper niveau zou je perioden van 
veertig dagen of veertig jaar kunnen zien – vaak 
als een tijd van beproeving, toewijding of een 
nieuw begin. Mozes vastte veertig dagen op de 
berg, toen hij  de wet van de Heer ontving, 
terwijl het volk zo lang op hem moest wachten. 
Elia moest, toen hij ten einde raad was, veertig 
dagen in de woestijn lopen, voordat de Heer 
hem ontmoette. De bevolking van Ninevé kreeg 
veertig dagen om zich te bekeren. Jezus zelf was 
veertig dagen en nachten in de woestijn zonder 
iets te eten, en daarna werd Hij door de duivel 
verzocht – een verleiding waar alles van afhing: 
zou Hij van de duivel hulp accepteren, zou Hij 
meegaan in diens bijbeluitleg, zou Hij in ruil voor 
macht zich aan hem onderwerpen? 
 

De traditie van veertig dagen Vasten vóór Pasen 
is oud, maar gaat niet terug op de allereerste 
christenen. Het was wel vroeg gewoonte dat er 
een vasten aan de paasviering voorafging, om te 
vieren wat Paulus zegt: dat wij met Christus 
sterven en opstaan tot een nieuw leven. 
Sommigen vasten een dag, schrijft kerkvader 
Irenaeus (eind tweede eeuw), sommigen twee 
dagen of nog en paar extra, sommigen veertig 
uur – precies zo lang als Jezus in het graf 
verbleef. Over veertig dagen heeft Irenaeus het 
niet. Daarnaast kende de Kerk een tijd van 
vasten en onderricht als voorbereiding op de 
doop, of als boetedoening. Die periode groeide 
al vroeg uit tot veertig dagen, naar het 
voorbeeld van Jezus in de woestijn (Mt 4). 
Geleidelijk vanaf het concilie van Nicea (325) 
werd de paasnacht het vaste moment voor de 
doop en werd de veertigdagentijd aan de 
voorbereidingstijd van Pasen gekoppeld. 
 
1) C. Labuschagne, Numerical Secrets of the Bible, 2016.  

Digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten 
De gratis digitale retraite gaat van start op Aswoensdag, 17 februari. Deelnemers krijgen dagelijks een e-
mail met bijbelteksten, citaten, meditatieve vragen en technische gebedstips. Inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. 
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Expositie van de Lijkwade van Turijn 
door Katja van Rheenen-Meijknecht 

 

Van vrijdag 12 maart t/m 
zondag 21 maart krijgt u de 
kans om een levensgrote 
replica van de Lijkwade van 
Turijn te zien in de St.-
Jozefkathedraal.  
 
Het origineel bevindt zich 
sinds 1578 in Turijn in 
Noord-Italië. De historische overleveringen 
tonen aan dat de lijkwade daarvoor een reis 
heeft gemaakt van Jeruzalem naar Edessa (nu 
Turkse Urfa), Constantinopel (nu Istanboel), 
Athene, Lirey (Frankrijk), Chambéry (Frankrijk) 
tot uiteindelijk Turijn. Het heeft daarbij 
oorlogen, plunderingen en branden overleefd 
waarvan de sporen nog zichtbaar zijn.  
Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat 
dit het doek was waarin Jezus werd gewikkeld 
toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel 
eerbied door vorsten bewaard en af en toe 
tentoongesteld. Nu is het in het bezit van het 
Vaticaan.  
 
Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de 
lijkwade werd op het negatief van de foto pas 
echt duidelijk een man zichtbaar. Vanaf dat 
moment is de belangstelling van de wereld 
gewekt en betwisten de wetenschappers elkaar 
onderling omtrent de echtheid ervan.  
Dit zijn enkele van de vele aanwijzingen dat het 
echt om de lijkwade van Jezus zou kunnen gaan: 
- Ontdekking van stuifmeelkorrels van 

planten die alleen groeien in Israël. 
- De muntstukken die zijn ogen sluiten 

kwamen uit Judea en zijn geslagen rond 30 
na Christus. 

- De aanwezigheid van 
menselijk bloed met 
bloedgroep AB op 
plaatsen waar Jezus 
verwond werd. 

- Zanddeeltjes bij de 
knieën met dezelfde chemische 
samenstelling als het zand in Jeruzalem. 

- Er zijn geen verfresten gevonden. Het gaat 
om verkleuringen die door veel licht of 
straling op het doek kunnen zijn ontstaan, 

die uiteindelijk een 
driedimensionaal beeld van een 
man geven. 
Dat laatste is vooral 
indrukwekkend omdat het een 
aanwijzing kan zijn dat Jezus 
gestraald heeft bij Zijn 
verrijzenis en daarbij een 
afdruk heeft achtergelaten. 

 
Verder is de lijkwade vooral zeer ontroerend 
omdat de sporen het lijden van Jezus zichtbaar 
maken: 
- De zweepslagen met riemen waaraan kleine 

loden bolletjes zaten die bloedige wonden 
veroorzaakten op Zijn rug, heupen en dijen. 

- De doornenkroon die meer een kap van 
doornen was zoals de wonden bovenop het 
hoofd laten zien. 

- De breuk in Zijn neus en de zwellingen in 
Zijn gezicht.  

- De afdruk van de dwarsbalk van het kruis 
die Jezus droeg. 

- De wonden in de polsen en voeten waar de 
spijkers Hem doorboorden. 

 
Het is bijzonder dat we de lijkwade kunnen 
aanschouwen juist tijdens de Veertigdagentijd 
voor Pasen waarin we meer stilstaan bij Zijn 
lijden uit liefde voor ons.  
 
Tentoonstelling, boeken en lezingen 
Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een 
driedimensionale foto en een reconstructie van 
het beeld van Jezus in het graf, de 
doornenkroon, het geselwapen en de spijkers 

bekijken.  
De kathedraal zal in de 
week dat de lijkwade te 
bezichtigen is, geopend 
zijn van 13.00 tot 16.00 
uur. Er worden 
informatieve boeken 

en dvd’s te koop aangeboden.  
Verder zullen er lezingen over worden gegeven 
na de H. Mis van 19.00 uur op donderdag 11 
maart en na de H. Mis van 11.00 uur op zondag 
21 maart. 
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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 voor februari 
 

Goede hemelse Vader,  
U geeft ons alles wat wij nodig hebben  
en bovenal hebt U ons uw Zoon gegeven  
die het offer van Zijn leven heeft gebracht  
om ons te verlossen en eeuwig geluk te bereiden.  
Hij is onze redder,  
ons voorbeeld,  
bron van leven. 
 

U hebt de Heilige Geest over ons uitgestort  
opdat wij de grote tegenstrever, de bewerker van 
alle kwaad, kunnen weerstaan  
en liefde, vrede en verzoening  
zouden kunnen verspreiden,  
zoals uw Zoon ons dat heeft voorgedaan. 
 

Wij danken U, hemelse Vader,  
dat uw Zoon onder ons aanwezig is  
door de kracht van de Heilige Geest.  
Wij danken U dat Jezus’ verlossend lijden,  
Zijn sterven en verrijzen onder ons tegenwoordig 
is in de heilige Eucharistie.  
Wij danken U dat Jezus’ heilzaam werken  
doorgaat in de sacramenten,  
waardoor wij worden gesterkt  
en opgenomen in uw goddelijk leven. 
 

Daarom bidden wij U,  
vurig en met aandrang:  
Geef ons goede, nieuwe priesters  
die als een ‘andere Christus’  
voor ons en met ons de sacramenten kunnen 
vieren,  
die vol missionair elan met kracht en vurigheid  
uw woord verkondigen, en die  
– door de herderlijke liefde van uw Zoon  
bezield –  alle mensen leiden  
naar de schatten van uw goddelijk hart. 
 

Geef aan jonge mensen de kracht  
om aan de wereld met alle verleidingen  
te verzaken,  

om hun leven te geven  
voor wat van werkelijke en blijvende waarde is;  
geef dat velen onder hen  
uw roeping zullen verstaan  
en zich zullen stellen  
in de dienst van uw koninkrijk.  
Geef dat velen van hen  
volgens de evangelische raden  
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid  
In de kracht van de Heilige Geest  
uw Zoon zullen volgen. 
 

Goede, hemelse Vader  
schenk ons goede, heilige priesters! 
 

Mgr. J.W.M. Hendriks  
Bisschop van Haarlem-Amsterdam 
 

 

Nieuwe reeks colleges over Mystieke 
Theologie door pater Hugo 
 

In januari 2021 is de School voor de Ziel gestart 
met een nieuwe reeks colleges over mystieke 
theologie. In de eerste colleges wordt de basis 
herhaald voor hen die nieuw instappen. 
Vervolgens komen nieuwe thema’s en mystici 
aan bod, zoals Jan Ruusbroec. 
De gehele cursus vindt online plaats in verband 
met de coronapandemie. Er zullen filmpjes 
beschikbaar worden gemaakt die op 
zondagmiddagen via een zoom-sessie worden 
toegelicht.  
De docent is pater Hugo Beuker, kluizenaar te 
Warfhuizen.  
Aanmelding via info@schoolvoordeziel.nl. 
Meer informatie op www.schoolvoordeziel.nl. 
 

 

Bidden in onzekere tijden: Van Maria 
Lichtmis tot Pinksteren 
 
Bij Adveniat verscheen een vervolg op ‘Van 
Allerheiligen tot Kerstmis’: Van Maria Lichtmis tot 
Pinksteren, een klein boekje voor iedereen die in 
deze onzekere tijden wil bidden.  
Met bijdragen en gebeden van o.m. Anselm 
Grün, Gerard de Korte, Katharina Michiels, Jan 
Hendriks, Benoît Standaert en Thomas Quartier. 
In onze boekenstand kunnen wij u dit boek 
aanbieden voor € 3,00. 

http://www.schoolvoordeziel.nl/


 ADVERTENTIES 

15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

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 

 

 
 

€ 15,00    kunt u storten op  

IBAN : NL89 INGB 0669 9127 19 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom Sint Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

Steun de vastenactie – Werken aan de 
toekomst! 
 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor 
beroepsonderwijs en ondernemerschap onder 
meer in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone (zie 
Rondom p. 6). 
 

Maak uw bijdrage over op rekening  
NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 
Martinusparochie o.v.v. Vastenactie 2021. 

 

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/

