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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 

5 

6 juni 2021 
t/m 

10 juli 2021 

 
15 mei 

 

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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Maria en Jozef in de Meimaand 

 over volksdevotie 
 

Deze aflevering van Rondom bestrijkt de hele 

meimaand, Mariamaand. 

Echter 1 mei is de gedachtenis van St. Jozef 

arbeider door Paus Pius XII ingesteld op 1 mei 

1955 om de dag van de Arbeid, die rood 

gekleurd was, een christelijk karakter te geven 

en vooral ook om de 

katholieke vakbewegingen 

te ondersteunen in hun 

strijd om sociale 

gerechtigheid en een 

spirituele dimensie toe te 

voegen aan de debatten 

over de waarde van de 

arbeid. 

St. Jozef verdient in dit 

Jozefjaar bijzondere 

aandacht zoals op deze 

eerste mei. Alleen valt die 

dit jaar wat ongelukkig op 

een zaterdag. We zullen 

er op zondag 2 mei toch 

aandacht aan geven. 

Jozef naast Maria. De 

meimaand als de mooiste 

maand in het jaar is al sinds mensenheugenis 

aan Maria toegewijd. Maria is en blijft een 

bijzondere weg naar haar Goddelijke Zoon. 

De Advent is de mariale tijd in het liturgisch jaar. 

Met Maria ziet de Kerk uit naar de menselijke 

geboorte van haar Heer. 

De meimaand, alsook de oktobermaand – 

uitbloei van 7 oktober, het feest van Maria 

Rozenkrans – zijn devotiemaanden. 

 

Het devotionele leven in de Kerk is als een 

bloemenkrans rond de Jaarkring van de liturgie. 

De volksdevotie brengt de mysteries van ons 

geloof dichterbij. Het is geloven met handen en 

voeten, zoals iemand schreef. 

Religie is niet slechts denken, maar ook leven: 

leven is meer dan denken. 

Volksreligie is van nature levensnabij, heeft alles 

te maken met hart en gevoel, veel meer dan 

met het hoofd. 

Is het vreemd dat zovelen zijn weggelopen uit 

de liturgie die kaal werd, quasi-intellectueel en 

met veel zelfbedachte 

woorden?  

Geen sacrale beleving, 

alleen maar samenzijn, met 

God op de achtergrond. 

Volksdevoties werden 

afgedaan als niet meer van 

deze tijd, in Nederland dus. 

Gelukkig maken we deel uit 

van een wereldkerk. Dat 

geeft extra zuurstof. 

In de bedevaartplaatsen kan 

men zich nog laven aan het 

gebedsleven van de Kerk 

van alle tijden. 

Zo zullen wij in de 

meimaand op de eerste en 

laatste zondag een Marialof 

houden om 15.00 uur in de 

St. Jozefkathedraal – zoals we daar op de 

werkdagen om 12.00 uur het Regina Coeli in de 

Paastijd bidden en vervolgens de rozenkrans. 

 

Op Pinksterzondag, 23 mei, zal de bisschop in de 

St. Jozef het H. Vormsel toedienen aan een 

aantal jongeren. 

Die dag sluiten we de Paastijd af. De Paaskaars 

wordt na de Hoogmis gedoofd en daarna in de 

doophoek geplaatst. 

 

Een mooie tijd in de kerk en hopelijk ook, in de 

meimaand, in onze samenleving. 

We zien er naar uit en we zijn er aan toe. 

 

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 

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-
woorddienst en voor de kleinsten een crèche 

 

Zaterdag/Zondag - 1-2 mei 2021, 5e zondag van Pasen 

Lezingen         Handelingen  9: 26 - 31     |     1 Johannes  3: 18 - 24     |     Johannes  15: 1 - 8 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
   15:00 Lof 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zaterdag/Zondag - 8-9 mei 2021, 6e zondag van Pasen 

Lezingen     Handelingen  10: 25 - 26, 34 - 35, 44 - 48  |  1 Johannes  4: 7 - 10  |  Johannes  15: 9 - 17 

                               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 - 13 mei 2021, Hemelvaart van de Heer 

Lezingen            Handelingen  1: 1 - 11      |      Efeziërs  1: 17 - 23      |      Marcus  16: 15 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/Zondag - 15-16 mei 2021, 7e zondag van Pasen,  

Lezingen      Handelingen  1: 15 - 17, 20a, 20c - 26  |  1 Johannes  4: 11 - 16  |  Johannes  17: 11b - 19 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis waarin 23 kinderen 

 12:30 H. Mis (Pools)  hun Eerste H. Communie ontvangen 

   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/Zondag - 22-23 mei 2021, Hoogfeest van Pinksteren,  

Lezingen        Handelingen  2: 1 - 11    |    1 Korintiërs  12: 3b - 7, 12 - 13    |    Johannes  20: 19 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis waaronder toediening van het  

 12:30 H. Mis (Pools)  H. Vormsel door bisschop C. van den Hout 

   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Maandag - 24 mei 2021, Tweede Pinksterdag / Heilige Maria, Moeder van de Kerk 

Lezingen        Genesis  3: 9 - 15, 20     |     Handelingen  1: 12 - 14     |     Johannes  19: 25 - 34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 29 - 30 mei 2021, Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid  

Lezingen       Deuteronomium  4: 32 - 34, 39 - 40   |   Romeinen  8: 14 - 17   |   Matteüs  28: 16 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Lof 
   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 
 Misintenties 
 
St.-Jozefkathedraal 
2 mei:  Uit dankbaarheid bij een 90e 

verjaardag 
  Nel Lefferts 
  Josephine Geubels 
  Lien Lefferts 
9 mei:  Antoinette Hulscher 
  Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Yvonne Kessels - Snijders 
23 mei: Jan van Schaik 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Yvonne Kessels - Snijders 
26 mei: Jan van Schaik  

R.K. Kerkhof 
 
Indien het weer mogelijk is zal er op maandag 3 mei 
om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K. 
Kerkhof worden gevierd. Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel Bisschop-Nierman-
Centrum 
 
Iedere eerste donderdag 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 6 mei en op donderdag 3 
juni 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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Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel en H. Vormsel werd tijdens 
de Paaswake opgenomen in onze 
parochiegemeenschap: 
 Cornelis van Til 
 
Opgenomen in de parochiegemeenschap tijdens 
de Paaswake door  het H. Vormsel:  
 Koos Huzeling 
 
Hebben een christelijk huwelijk gesloten: 
 Koos Huzeling en Irene Heyzer 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Anna Raben-Boon (89 jaar) 
 Johanna Alting (95 jaar) 
 Johanna Eugelink (92 jaar) 

Eerste H. Communie 2021 

 
Op zondag 16 mei om 11.00 uur is de Eerste H. 
Communieviering in de St.-Jozefkathedraal 
 
N.B. Er is deze dag geen reservering mogelijk 
voor de viering van 11.00 uur in de St.-Jozefkerk 
om plaats te kunnen bieden aan ouders en 
familieleden. 
Om 9.30 uur is er een H. Mis in de St.-
Franciscuskerk. 
Maar u kunt ook via livestream of via NPO2 om 
10.00 uur de Hoogmis volgen. 
 
Ik hoop op uw begrip. 
Pastoor Rolf Wagenaar 
 
Eerste Communicanten: 
Queeny Bergsma, Eloïsa Bezemer, Floris Bijen, 
Sofie Bijen, Leticia Carvalho Livante, Helena 
Demydczuk, Valentina van Dijken, Imiliano 
Dijkhoff, Tyana Duinkerk, Penial Estifanos, 
Diego Amandao Garcia Fuenmayor, Wies 
Jacobs, Laura Moragues, Miguel Pieters, 
Richmond Poul, Vera Romeijn, Lorena van de 
Schuur, Luca Vigano, Uriah Xiao Koen Zhu, 
Eloisa Lisanne Geluk, Pablo Andres Justiniano 
Rodrigues, Josemiguel Ignacio Ortis Candia, 
Klaudia Kyana Savan 

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

Nieuw bestuur P.C.I. 
 
Per 1 maart 2021 heeft de bisschop het oude 
bestuur, bestaande uit Ieteke Hijlkema en 
Norbert de Wit, na twee termijnen eervol 
ontslag verleend en een nieuw bestuur van de 
P.C.I. benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
Nanja Borst –Spoelder (voorzitter), Ed van 
Zoelen (penningmeester) en Maame Dijksterhuis 
– Kyerewaa (secretaris).  
Bij deze willen we Ieteke en Norbert hartelijk 
danken voor hun inzet voor de P.C.I. 
 
Wat is de P.C.I.? 
Het PCI ondersteunt en helpt mensen in 
financiële en sociaal-maatschappelijke nood. De 
P.C.I. is de Parochiële Caritas Instelling van de 
Sint Martinusparochie en we kunnen u helpen 
op verschillende manieren. 
- Eenmalige financiële hulp in noodgevallen 

(bijzondere kosten en uitgaven) 
- Doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties 

(Wij-team, gemeente, voedselbank, etc.) 
Iedere aanvraag wordt zorgvuldig en met 
inachtneming van privacy behandeld, samen 
kijken we hoe we u het beste kunnen helpen.  
Heeft u vragen, stel ze gerust! 
Zoals u wellicht al is opgevallen is de website 
aangepast, het telefoonnummer is komen te 
vervallen. U kunt ons bereiken via 
pcigroningen@gmail.com. 

mailto:pcigroningen@gmail.com


 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 ‘live-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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Zondagcatechese 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 2 mei 2021 – 5e zondag van Pasen  
Johannes 15: 1-8  Thema: Blijf dicht bij Jezus 
Het evangelie nodigt ons uit om met Jezus 
verbonden te blijven, zoals de ranken aan de 
wijnstok. Jezus nodigt ons uit dicht bij Hem te 
blijven zoals de zijtakjes aan de hoofdstam 
vastzitten. Dán kan Hij ons helpen en kunnen wij 
vruchten dragen van liefde en vreugde voor de 
mensen om ons heen. Net zoals een heerlijke 
wijn de vrucht is van goede, rijpe druiven. Jij 
bent uitgenodigd om je hand in Jezus’ Hand te 
leggen en naar Hem te luisteren in je leven. Hij 
zal je helpen. Er bestaat een liedje van Jan Visser 
met de tekst: “Leg je hand maar in de hand van 
Jezus, weet je dat Hij heel veel van je houdt. 
Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen, als je 
helemaal op Hem vertrouwt”. Bespreek ook met 
de kinderen hoe zij dicht bij Jezus kunnen blijven 
in het dagelijks leven: door Hem vaak in gebed 
en in Bijbellezing te ontmoeten en in het 
ontvangen van de sacramenten, in het bijzonder 
de H. Eucharistie waar Jezus zichzelf geeft als 
ons voedsel voor onderweg.  
Blijft in Mij, dan blijf Ik in jullie, zegt de Heer; wie 
in Mij blijft, die draagt veel vrucht. (Johannes 15: 
4 en 5b) 
 
Zondag 9 mei 2021 – 6e zondag van Pasen  
Johannes 15: 9-17  Thema: Verbonden met Jezus 
Wie kan er nog iets vertellen over de wijnstok 
uit het evangelie van de vorige zondag? Wat 
zegt Jezus over zichzelf en over ons? Het 
evangelie deze zondag gaat op dit thema weer 

verder. Dit evangelie is moeilijk om te vertellen 
maar heel mooi om rustig voor te lezen. Vraag 
de kinderen met een open hart (en misschien 
ogen dicht) goed naar Jezus’ woorden te 
luisteren; welk woord of welke zin raakt jouw 
hart? Het evangelie roept ons op om vanuit 
onze verbondenheid met Jezus, ook elkaar lief 
te hebben. Het woord liefde wordt vaak 
gebruikt. Vraag de kinderen eens wat ‘liefde’ nu 
echt betekent. Wat is een symbool van liefde? 
(het hart). Liefhebben betekent ook, je leven 
geven en inzetten voor de ander. 
Wie kan een voorbeeld bedenken? Geef ieder 
kind twee hartjes om iets op te schrijven of te 
tekenen hoe zij hun liefde naar Jezus kunnen 
laten zien en hoe zij liefde om zich heen kunnen 
verspreiden. 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en 
Wij zullen tot hem komen. (Johannes 14:23) 
 
Donderdag 13 mei – Hoogfeest van Hemelvaart  
Marcus 16: 15-20  Thema: Jezus gaat weer naar 
de Vader 
Het evangelie vertelt over Jezus’ Hemelvaart en 
hoe Hij zijn leerlingen erop uitzendt om de Blijde 
Boodschap te gaan verkondigen. In de eerste 
lezing van deze zondag vertelt Lucas in de 
Handelingen van de Apostelen over de 
Hemelvaart van Jezus (zie Handelingen 1: 1-11). 
Het kan helpen om deze vooraf voor jezelf te 
lezen als voorbereiding. Wij kunnen Jezus niet 
zien zoals zijn apostelen dat konden. Maar wij 
mogen leven vanuit deze belofte dat Jezus altijd 
bij ons is. Wanneer Jezus naar zijn Vader in de 
Hemel gaat belooft Hij: “Ik ben met jullie tot aan 
de voleinding van de wereld”. En geeft Hij alle 
vrienden een opdracht: “Ga erop uit en vertel 
iedereen wat je van Mij hebt geleerd.” Doordat 
veel mensen dit hebben gedaan, weet jij nu ook 
van Jezus en Zijn Vader. Vertel ook door dat God 
niemand in de steek laat! 
Geef de kinderen ook een (vereenvoudigd) 
gebed om de Heilige Geest. 
Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de 
hemel te kijken? Deze Jezus die van jullie is 
weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde 
wijze wederkeren als jullie Hem naar de hemel 
hebben zien gaan. (Handelingen 1: 11) 

https://www.youtube.com/watch?v=oPUV0CyklQQ
https://www.youtube.com/watch?v=oPUV0CyklQQ
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Zondag 16 mei 2021 – 7e zondag van Pasen  
Johannes 17: 11b-19  Thema: Jezus bidt ook voor 
jou 
Het evangelie vertelt ons hoe Jezus voor zijn 
dood voor ons heeft gebeden. Ook wij worden 
uitgenodigd om te bidden. Speciaal in deze 
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden 
we om de komst van de heilige Geest. Bespreek 
met de kinderen wat volgens hen ‘bidden’ 
betekent. Wie van jullie bidt wel eens thuis? 
Wanneer, voor het eten of slapen? Bidden is 
niet alleen God van alles vragen en vertellen, 
bidden is ook stil zijn en luisteren naar God. Hij 
wil tot jouw hart spreken. In Jezus’ leven zien 
we hoe belangrijk bidden is. Heel vaak staat Hij 
midden in de nacht op en trekt dan de natuur in 
om met zijn hemelse Vader te praten en naar 
Hem te luisteren. Ook vlak voor zijn dood bidt 
Jezus voor zijn leerlingen en alle mensen. Daar 
horen we vandaag in het evangelie een stukje 
van. Het gebed van Jezus is als een soort 
omarming van de wereld om iedereen bij God 
de Vader te brengen (zie tekening). Lees het 
evangelie rustig als een gebed aan de kinderen 
voor. 
Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is 
waarheid. (Johannes 17: 17) 
 
Zondag 23 mei 2021 – Hoogfeest van 
Pinksteren  Johannes 15: 26-27; 16: 12-15  
Thema: De Helper komt! 
Bespreek met de kinderen of ze nog weten wat 
we met Hemelvaart hebben gevierd. Wat zijn de 
apostelen gaan doen toen Jezus naar de hemel 
was gegaan? Ze hebben zich met Maria en de 
andere vrouwen teruggetrokken in de bovenzaal 
in Jeruzalem. Jezus had hen gezegd te wachten 
totdat zij de Helper, de Heilige Geest zouden 
ontvangen. Biddend bleven ze negen dagen 
bijeen. Op de vijftigste dag (na Pasen) vieren de 
Joden het Oogstfeest. Op die dag werden de 
apostelen vervuld met de Heilige Geest en ze 
durven naar buiten te treden om Jezus te 
verkondigen. Vertel de kinderen vandaag het 
Pinksterverhaal uit de eerste lezing 
(Handelingen 2:1-11) De eerste lezing vertelt 
over de uitstorting van de heilige Geest met 

Pinksteren. In het evangelie belooft Jezus de 
Helper te sturen. De eerste woorden die Petrus 
spreekt na de uitstorting van de heilige Geest, 
gaan over de verrijzenis van Jezus. Wij worden 
allemaal opgeroepen om aan de mensen door te 
geven dat Jezus leeft. Wie van jullie durft aan 
andere kinderen uit de buurt of op school over 
Jezus te vertellen?  
Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. (uit 
Psalm 103) 
 
Zondag 30 mei 2021 – Hoogfeest van Heilige 
Drie-eenheid  Matteüs 28: 16-21  Thema: In de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Ieder jaar vieren we op de zondag na Pinksteren 
het Feest van de Drie-eenheid. We staan er bij 
stil dat we geloven in één God, een eenheid 
van  drie personen: God de Vader, God de Zoon 
en God de heilige Geest. We geloven dus niet in 
drie goden maar één God. Iedere zondag 
belijden we dat ook in de geloofsbelijdenis. 
Moeilijk aan kinderen uit te leggen maar m.b.v. 
het werkje (kaars) en het kruisteken is het wel 
te doen. Bespreek (en oefen zo nodig) met de 
kinderen het kruisteken. We betekenen onszelf 
met het teken van het kruis van Jezus om ons 
eraan te herinneren dat Hij uit liefde voor ons 
zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en ons 
daardoor verlost heeft. Het kruis is hét teken 
van de christenen. Daarom dragen ook veel 
christenen een kruisje als ketting of een klein 
pocketkruisje in hun tas. Het helpt ons eraan 
denken dat we bij Jezus horen en dat Hij er voor 
ons is. Bij het H. Doopsel wordt ook gezegd door 
de priester (of diaken): …… (naam gedoopte) Ik 
doop jou in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de heilige Geest. De gedoopte wordt dan 
opgenomen in de gemeenschap van liefde die is: 
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 
Geest. Eén God, drie personen: de Heilige Drie-
Eenheid.  
Maakt alle volken tot mijn leerlingen. Doopt hen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. (Matteüs 28: 18-19) 
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Hemelvaart van de Heer 

Op deze dag viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van 

onze Heer Jezus Christus, toen Hij veertig dagen na de verrijzenis 

ten aanschouwen van zijn leerlingen omhoog werd geheven naar 

de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat 

Hij komt in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. Op 

de veertigste dag na Pasen wordt de Hemelvaart van de Heer 

gevierd. De weekdagen na Hemelvaart tot en met de zaterdag 

vóór Pinksteren zijn een voorbereiding op de komst van de 

Heilige Geest, de Trooster. 

Het hoogfeest van Hemelvaart behoudt als eerste lezing het 

verhaal over deze gebeurtenis overeenkomstig de Handelingen 

van de Apostelen; deze teksten worden aangevuld door de 

apostolische lezingen over Christus, verheven aan de 

rechterhand van de Vader. Als lezing uit het Evangelie geeft elke 

cyclus evenwel een eigen tekst in overeenstemming met de eigen verscheidenheid van iedere 

evangelist.  

De Schrift getuigt dat in de negen dagen (de Pinksternoveen) tussen Hemelvaart en Pinksteren de 

apostelen “eensgezind bleven volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder 

van Jezus, en met zijn broeders” (Handelingen 1: 14), wachtend totdat zij “uit den hoge met kracht 

toegerust” (Lucas 24: 49) werden. Uit het biddend overwegen van deze heilsgebeurtenis is de 

pinksternoveen ontstaan als een onder het christenvolk zeer verbreide oefening van godsvrucht. In feite 

is in het missaal en het getijdengebed, vooral in de vespers, een dergelijke “noveen” reeds aanwezig: 

bijbel- en gebedsteksten verwijzen op verschillende wijze naar het verwachten van de Vertrooster. 

Daarom dient men, wanneer dat mogelijk is, de pinksternoveen te laten bestaan in een plechtige 

vesperviering. Waar deze oplossing niet te verwezenlijken is, dient men ervoor te zorgen dat de 

pinksternoveen de liturgische thema’s weerspiegelt van de dagen die lopen van Hemelvaart tot de 

vigilie van Pinksteren.  

 

Bron: Raad voor de Liturgie, www.rkliturgie.nl 

 

 

Hoogfeest van Pinksteren 

 

Op de dag van Pinksteren wordt de heilige tijd van de vijftig dagen van Pasen afgesloten. Tegelijk met de 

uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen in Jeruzalem (vgl. Hand. 2: 1-4) wordt het ontstaan 

van de Kerk en het begin van de zending van de apostelen naar alle stammen, talen, volken en naties 

herdacht. 

 

Voor de dagmis is het gebruik hernomen om als eerste lezing het verhaal te lezen over de grote 

gebeurtenis met Pinksteren; de teksten uit de Apostel tonen evenwel wat in het leven van de Kerk de 

uitwerkingen zijn van de Geest die werkzaam is. De lezing uit het Evangelie brengt Jezus in herinnering 

die aan zijn leerlingen op de avond van Pasen de Geest meedeelt, terwijl andere teksten ter keuze  
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spreken over het handelen van de Geest in de 

leerlingen en in de Kerk. De Pinkster-

sequentie moet worden gezongen vóór het 

Alleluia; op deze dag is de sequentie 

verplicht.  

 

De eerste lezing van deze dag is genomen uit 

de Handelingen van de Apostelen, en verhaalt 

de gebeurtenis zelf van Pinksteren, terwijl het 

Evangelie verhaalt, wat er gebeurde op de 

avond van paaszondag. De verrezen Heer 

blies over de leerlingen en zei: “Ontvangt de 

Heilige Geest” (Joh. 20: 22). Pasen is 

Pinksteren. Pasen is reeds de gave van de 

Heilige Geest. Pinksteren is echter de 

overtuigende manifestatie van Pasen aan alle 

volken, omdat het vele talen verenigt in één 

nieuwe taal, die spreekt over “Gods grote 

daden” (Hand. 2: 11), die in de dood en 

verrijzenis van Jezus zijn getoond en 

geopenbaard. Vervolgens bidt de Kerk in de 

eucharistieviering: “Heer, wij bidden U dat de 

belofte van uw Zoon vervuld mag worden: 

laat de Heilige Geest ons het geheim van dit 

offer beter doen kennen en ons de volle 

waarheid ontsluiten” (gebed over de 

offergaven). Terwijl de gelovigen ter 

communie gaan, legt de antifoon bij de 

communie hun het lied op de lippen van de 

Schriftverzen die zijn genomen uit het 

pinksterverhaal, dat zegt: “Zij werden allen 

vervuld van de Heilige Geest: zij begonnen te 

spreken van Gods grote daden. Alleluia”. 

Deze verzen vinden hun vervulling in de 

gelovigen die de Eucharistie ontvangen. De 

Eucharistie is Pinksteren.  

 

Pinksterzondag is de laatste dag, waarop de paaskaars haar plaats heeft bij het altaar, en bij alle 

liturgische vieringen van meer plechtige aard is aangestoken, zowel bij de eucharistieviering als bij het 

morgen- en avondgebed. Buiten de paastijd, die op Pinksteren eindigt, wordt de paaskaars niet 

aangestoken en ook niet in het priesterkoor bewaard, maar op waardige wijze in de doopkapel; bij de 

viering van het doopsel worden de kaarsen van de pasgedoopten daaraan ontstoken. Bij de uitvaart 

wordt de paaskaars naast de lijkbaar geplaatst als teken dat de dood van de christen zijn eigen Pasen is.  

 

Bron: Raad voor de Liturgie, www.rkliturgie.nl
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Maria, Moeder van de Kerk 

 
De gedachtenis van de allerheiligste Maagd 

Maria als Moeder van de Kerk wordt sinds 2019 

jaarlijks gevierd op de maandag na Pinksteren. 

Dat is de strekking van het decreet van de 

Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de 

Discipline van de Sacramenten dat op 11 

februari van dat jaar is uitgevaardigd. 

 

De nieuwe verplichte gedachtenis van Maria, 

Moeder van de Kerk, brengt een bijzonder 

aspect van het pinkstergebeuren naar voren, 

doordat de heilige Geest neerdaalde over Maria 

en de apostelen die in gebed verenigd waren, en 

Maria als Moeder van de Kerk is aangesteld als 

de beschermster van de opdracht om het 

evangelie onder de volkeren te verkondigen. 

Deze viering zal ons eraan herinneren dat het 

christenleven om te kunnen groeien, verankerd 

moet zijn in het mysterie van het kruis, in het 

offer van Christus tijdens het Eucharistisch 

feestmaal en in het offer van de Heilige Maagd, 

Moeder van de Verlosser en alle ‘vrijgekochten’. 

 

In onze parochie is het de gewoonte om 

op de maandag na Pinksteren (Tweede 

Pinksterdag) de eucharistie te vieren in 

de St.-Jozefkathedraal. De bijbellezingen 

zijn eigen aan de bovengenoemde 

gedachtenis en moeten daarom, ook al 

betreft het een gedachtenis, gelezen 

worden in plaats van de lezingen voor 

de betreffende weekdag. De band 

tussen de vitaliteit van de Kerk van 

Pinksteren en de moederlijke 

zorgzaamheid van Maria voor haar is 

overduidelijk.  In de teksten van de mis 

wordt de liturgische viering verhelderd 

door de passage van Handelingen 1: 12-

14, alsook van Genesis 3: 9-15, 20, 

gelezen in het licht van de typologie van 

de nieuwe Eva, die werd aangesteld tot 

‘Moeder van alle levenden’ aan de voet 

van het kruis van haar Zoon, de Verlosser van de 

wereld. 

 

Het klooster waar emeritus-paus Benedictus XVI 

zich teruggetrokken heeft, heet Mater Ecclesia, 

‘Moeder van de Kerk’. Benedictus XVI 

vernoemde deze mariale titel in 2009, ter 

gelegenheid van een bezoek aan Brescia (Italië), 

de stad van Giovanni Battista Montini, de latere 

paus Paulus VI. Benedictus XVI sprak daar over 

de diepe devotie van Paulus VI voor de H. 

Maagd, over diens leer en die van het concilie 

omtrent Maria, gericht op Maria als Moeder van 

de Kerk. Voor die gelegenheid stelde hij een 

gebed op: 

“O Maagd Maria, Moeder van de Kerk, wij 

bevelen U de Kerk in Brescia aan en de 

bevolking van deze streek. Gedenk al Uw 

kinderen; breng hun gebeden bij God; bewaar 

hen in geloof; sterk hun hoop; vergroot hun 

liefde. O genadige, o meedogende, o zoete 

Maagd Maria.” 
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Mariaverering in de Meimaand: De zilveren Madonna van de St.-Jozefkerk 

door Sible de Blaauw 
 

In de Mariamaanden mei en oktober staat bij de 

communiebank in de St.-Jozefkerk een bijzonder 

Mariabeeld. Het wordt 

speciaal voor het eerbetoon 

aan de Moeder Gods in de 

aan haar toegewijde 

maanden in de kerk 

opgesteld. 

Het is een beeld van Maria 

in zittende houding, met het 

kind Jezus rustend op haar 

linkerbeen. Maria is 

afgebeeld als koningin. Ze 

draagt een kroon op haar 

hoofd. Haar mantel is 

versierd met ornamentale 

boorden en heeft fraai 

gedetailleerde sluiting. Jezus 

maakt met zijn rechterhand 

een zegengebaar en houdt 

zijn linkerhand op een 

wereldbol, symbool van zijn 

alomvattende macht. Het 82 

cm hoge beeld is gemaakt 

van verzilverd koper. 

 

Uiteraard hoort de hemelse koningin op een 

troon te zitten. Die is ook bewaard, maar wordt 

niet mee opgesteld. In de nogal fragiele koperen 

constructie zou Maria zetelen onder een 

opengewerkt baldakijn. Op het baldakijn is de 

signatuur van de maker aangebracht: de 

edelsmid Jan Hendrik Brom (1860-1915). Beeld 

en baldakijn horen bij elkaar en zullen dus beide 

afkomstig zijn uit het atelier van de familie Brom 

in Utrecht. Dit atelier leverde edelsmeedwerk 

aan tal van katholieke kerken en stond bekend 

om een hoge artistieke en ambachtelijke 

kwaliteit. 

Het beeld is met het baldakijn na de sluiting van 

de St.-Martinuskerk in 1970 naar de St.-

Jozefkerk overgebracht. In de kerk aan het 

Broerplein stond het op het Maria-altaar in de 

kapel aan de noordkant van het priesterkoor. 

Dit rijke neogotische altaar 

van de beeldhouwer Otto 

Mengelberg was overigens 

bij de vernieuwing van de 

kerk rond 1960 al 

verdwenen. 

Metalen Mariabeelden 

waren vaak bedoeld als 

processiebeelden. Er zijn 

enkele andere beelden 

bekend die veel op de 

Groninger Madonna lijken. 

De Onze Lieve 

Vrouwebasiliek in Zwolle en 

de St.-Lambertusbasiliek in 

Hengelo zijn exemplaren rijk 

van de Rijnlandse edelsmid 

Franz Xaver Hellner, 

respectievelijk uit 1886 en 

1891. Deze beelden zijn 

speciaal gemaakt om 

meegedragen te worden in 

jaarlijkse Kevelaer-processie, 

die broederschappen vanuit de betreffende 

parochies organiseerden. 

 

Ook Groningen kende een Broederschap van 

O.L. Vrouw van Kevelaer, die in de decennia 

rond 1900 actief was. Het is zeer waarschijnlijk 

dat deze broederschap het zilveren beeld 

besteld heeft. Het beeld reisde inclusief 

baldakijn jaarlijks met parochianen mee naar 

Kevelaer, om daar in processie met bijpassende 

vaandels rondgedragen te worden. Brom heeft 

het Groninger beeld kennelijk gemaakt naar de 

voorbeelden van zijn vakgenoot Hellner. 

De Maria met Kind die in de maand mei tussen 

bloemen en kaarsen weer stil in het priesterkoor 

staat, heeft dus letterlijk een bewogen leven 

achter de rug. 
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Gebeden om Roepingen 

 

Het Interdiocesaan Roepingen Overleg heeft ter 

gelegenheid van Roepingenzondag 2020 een 

boekje uitgegeven met twaalf gebeden. In het 

Interdiocesaan Roepingen Overleg zijn de 

bisdommen en de oversten van de religieuze 

ordes vertegenwoordigd. Als motto is in 2020 

gekozen voor: ‘Je komt als geroepen’. Het 

gebedenboekje 2020 wordt ook in 2021 

gebruikt. Bisschoppen en orde-oversten 

schreven gebeden voor iedere maand van het 

jaar. Zolang de coronamaatregelen van kracht 

blijven, zal Rondom iedere maand één van de 

gebeden publiceren. 

 

Gebed om Roepingen voor Mei 

 

Heilige Maria, 

 U ontving uw uitnodiging, uw roeping om 

moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, 

via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te 

weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in 

uw leven nog te wachten stond, zei u vol 

vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” 

U vertrouwde op de woorden van de engel: 

“Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan 

de Kracht van de H. Geest. 

 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk 

“Ja” op Gods roepstem, Maria! 

Ook nu nog worden velen geroepen tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze 

leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God 

niet eens kennen. U bent ervan op de hoogte 

dat een niet gering aantal de Stem van God niet 

hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet 

eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen 

andere interesses of voorkeuren hebben en hun 

hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun 

omgeving ervan vindt. Dat ze geen 

zelfvertrouwen hebben…  

Help de geroepenen om de liefdevolle stem van 

God te ontdekken en te onderscheiden, tussen  

alle uitnodigingen en verleidingen van de 

wereld. Wees dan een voorspreekster bij uw 

Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen 

hebben om ja te zeggen. 

 

Moge het hart van de geroepenen op uw 

voorspraak en met hulp van de genade van uw 

Zoon blij, bereidwillig en genereus opengaan 

voor de vele genaden die God aan hen, en via 

hen aan de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze 

maar ja zeggen… 

Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en 

roepen, goede moeder Maria! 

 

Mgr. E.J. de Jong  

Hulpbisschop van Roermond 

 

 

Gebed voor het Sint Jozefjaar 
 

Heilige Jozef, 

geliefde vader, 

teder en liefhebbend, 

zuiver en sober, 

bescheiden en moedig tegelijk,  

gehoorzaam en ontvankelijk 

voor wat van God komt, 

leer ons geduldig onze roeping 

aanvaarden 

en Gods wegen te gaan. 

Onze Vader 

Wees gegroet 

 

 

Redactie Rondom zoekt redacteuren  
 
Een kleine redactie verzorgt de vulling van het 

parochieblad Rondom. We zoeken mensen die 

in het redactionele deel willen bijdragen. Voor 

informatie kunt u contact opnemen via 

redactierondom@stmartinusparochie.nl of 

telefonisch met Egbert van der Werff  

(06 – 52685294). 
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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 

 

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 

 
 

€ 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/

