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U kunt de kopij ook mailen
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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

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

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
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
Einde en nieuw begin?
In de maand juni staat alles in volle bloei in de
natuur. Ook is er volle bloei in het kerkelijk jaar.
Geen periode daarin is zo vol feesten als de
maand juni.

van de pandemie, zo mogen we in dankbaarheid
bidden dat dit zware gordijn wordt
weggetrokken om licht en leven te doen stralen.
Dé vraag is natuurlijk hoe we nu verder gaan?
Zo gauw mogelijk terug naar wat was? Of zijn
we toch wat tot onszelf gekomen en gaan we
bewuster leven.
Vinden we de weg
naar God terug die we
in de kerk zo duidelijk
ontmoeten?
Ik denk aan de
befaamde woorden
van de grote
bekeerling uit de
vroegchristelijke tijd,
St. Augustinus:
“Onrustig was mijn
hart totdat het rust
vond in U, o God mijn
Heer”.

We vieren Drievuldigheidszondag, de zondag
daarna Sacramentsdag
en vervolgens het H.
Hartfeest. Drie feesten
in dankbaarheid
jegens de Drie-ene
God die ons de
verlossing en het heil
heeft gebracht.
Op 24 juni vieren we
de geboorte van
Johannes de Doper,
net na 21 juni, de
langste dag. De dagen
daarna gaan krimpen
tot Kerstmis, als de
dagen langzaam weer
gaan lengen. Immers:
“Hij moet groter
worden, ik kleiner”,
zoals de Doper zelf zei.
De laatste dagen van
juni vieren we het
Hoogfeest van Petrus
en Paulus (29 juni) en
van de eerste
martelaren van de
Romeinse Kerk (30
juni).
Natuurlijk mag ik te
onzent niet vergeten
de H. Bonifatius op 5
juni, patroon van ons
bisdom en die andere Nederlandse heilige
Lidwina van Schiedam (14 juni).

We leven in een
verwarde tijd en
wereld, vol heftige
emoties ten aanzien
van een ver verleden
tijd en ten aanzien van
ontwikkelingen in het
persoonlijk leven nu,
met veel verve
gepropageerd door
onze media. Wat mag
je nog zeggen en
vooral wat niet meer.
Dat neemt bizarre
vormen aan!
Dan zijn er ook nog
wereldwijd dreigingen
van oorlog, al dachten we dat we die afgeschaft
hadden.

Zeker zien we niet minder uit naar de afname
van de maatregelen omtrent het coronavirus.
Wie snakt er niet naar dat alles weer zoveel
mogelijk normaal wordt.

Meer dan ooit lijkt het tijd voor bezinning.
Dat de zomerse bloei ons niet loom en lui
maakt, maar tot geestelijke groei brengt nu we
weer meer vrijheid mogen beleven.

Zoals we vurig gebeden hebben om beëindiging

Pastoor R. Wagenaar
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VIERINGEN

Si n t - F ran c i scu 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 - 5-6 juni 2021, Sacramentsdag
Lezingen

Exodus 24: 3 - 8

|

St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30

Hoogmis

Hebreeën 9 : 11 - 15

|

Marcus 14: 12 - 16, 22 - 26

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

Vrijdag - 11 juni 2021, Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
Lezingen
Hosea 11: 1, 3 - 4, 8c - 9 | Efesiërs 3: 8 - 12, 14 - 19 | Johannes 19: 31 - 37
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
12.30 H. Mis

Zaterdag/Zondag - 12-13 juni 2021, 11e zondag door het jaar
Lezingen
Ezechiël 17: 22 - 24 | 2 Korintiërs 5: 6 - 10
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

Marcus 4: 26 - 34

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

Zaterdag/Zondag - 19-20 juni 2021, 12e zondag door het jaar,
Lezingen
Job 38: 1, 8 - 11 | 2 Korintiërs 5: 14 - 17

|

Marcus 4: 35 - 41

St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis (Engels)

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

11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis

Zaterdag
Zondag

|
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VIERINGEN
Dinsdag - 24 juni 2021, Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper ,
Lezingen
Jesaja 49: 1 - 6 | Handelingen 13: 22 - 26 | Lucas 1: 57 - 66, 80
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
12:30 H. Mis

Zaterdag/Zondag - 26-27 juni 2021, 13e zondag door het jaar,
Lezingen
Wijsheden 1: 13 - 15; 2: 23 - 24 | 2 Korintiërs 8: 7, 9: 13, 15 | Marcus 5: 21 - 43
St.-Franciscuskerk

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis (Engels)

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

11:00 Hoogmis
17:00 Latijnse H. Mis

Zaterdag
Zondag

Zaterdag/Zondag - 3-4 juli 2021, 14e zondag door het jaar, Kerkwijding van de St.-Franciscuskerk
Lezingen
Ezechiël 2: 2 - 5 | 2 Korintiërs 12: 7 - 10 | Marcus 6: 1 - 6
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30

Hoogmis

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

Misintenties

R.K. Kerkhof

St.-Franciscuskerk
27 juni:
pater Frans Wessels m.h.m

Indien het weer mogelijk is zal er op maandag 7 juni
om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K.
Kerkhof worden gevierd. Graag tot ziens.

St.-Jozefkathedraal
13 juni:
Jan van Schaik
overleden zoon Hans
Fredericus ter Schouw
27 juni:
Jan van Schaik
Yvonne Kessels – Snijders
4 juli:
Henk Pasveer

Eucharistievieringen Kapel BisschopNierman-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 1 juli
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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BERICHTEN
Grote Verrassing! De wedergeboorte van een
pastoorsportret
Pastoor Wagenaar kreeg bezoek van twee heren
die in de boerderij die zij geërfd hadden een
zwaar gehavend pastoorsportret hadden
aangetroffen. Zij boden het te koop aan voor
een absurde prijs.
Het bleek te gaan om het portret van pastoor
I.A. van Os, de eerste pastoor van de St.Jozefkerk. De koop ging niet door. Later wist
pastoor Wagenaar alsnog beslag op het
schilderij te kunnen leggen, nu voor een
acceptabele prijs.
Het verhaal van de verwerving en het herstel
wordt op de parochieavond uit de doeken
gedaan door pastoor Rolf Wagenaar, pastoor
Victor Maagd (Kunstcommissie van het bisdom)
en Frans-Joseph Joordens (restaurator). Het is
een bijzonder verhaal hoe een verloren portret
een nieuw leven heeft gekregen.
U kunt het herstelde portret die avond ook
bewonderen.

Familieberichten
Door het H. Doopsel opgenomen in onze
geloofsgemeenschap:
Elisa Ortino Lopez
Door het H. Doopsel en H. Vormsel opgenomen
in onze geloofsgemeenschap:
Ivana de Haan
Hebben op Pinksteren het H. Vormsel
ontvangen:
Leon Demydczuk
Olga Demydczuk
Nathalia Boven
Adriana Boven
Rudvientely Evers
Luana Simoa Zerbinatti
Ante Pavic
Laura Justiniano
José Justiniano
Diena Wolters
In de vrede van de Heer zijn overleden:
Elsje Smith – Milané
Rudi Klären

Parochieavond 15 juni
Aankondiging Parochieavond 15 juni
Op dinsdag 15 juni a.s. vindt de jaarlijkse
parochieavond plaats om 20.00 uur in de
parochiezaal (Radesingel 4).
In verband met het coronavirus wordt u wel
verzocht u vooraf op te geven bij de
parochiesecretaresse, Lidy ten Voorde via
secretariaat@stmartinusparochie.nl of
telefonisch (050 – 3124215).
De pastoor en het kerkbestuur zullen verslag
doen over het kalenderjaar 2020 op pastoraal
gebied, financiën, bouwzaken en de restauratie
van de gewelven.
In de pauze zal het avontuurlijke verhaal van de
wedergeboorte van een verloren
pastoorsportret worden verteld aan de hand
van lichtbeelden.

Rectificatie P.C.I.
In de vorige Rondom is per abuis een verkeerd
emailadres vermeld. Het juiste mailadres van de
P.C.I. luidt: pci@stmartinusparochie.nl
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BERICHTEN
Beperkte verruiming aantal kerkgangers

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

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten
een beperkte verruiming toe te staan voor wat
betreft het aantal aanwezigen bij vieringen in
kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere
zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag
maximaal tien procent van het totale aantal
zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met
minder dan 300 zitplaatsen mogen tot 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 op ‘St. Martinusparochie’.

Richtlijnen voor kerkgangers bij de
vieringen
Per viering mogen er in de St.-Franciskerk
maximaal 30 en in de St.-Jozefkerk maximaal 70
personen aanwezig zijn. Als u geen
gezondheidsklachten hebt 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. 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.

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
11.00 uur; dinsdag t/m vrijdag tot 13.00 uur;
zaterdag tot 16.00 uur.

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

hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan,
hoe ze dat vonden. Jezus is er iedere zondag
voor jou. Hij wil graag heel dichtbij jou komen in
de H. Communie om jou zijn Liefde en Vrede te
geven. Laat de kinderen een klein dankgebedje
maken om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf
geeft in de H. Communie.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal
hij leven in eeuwigheid. (Johannes 6: 51-52)
Zondag 13 juni 2021 – 11e zondag van Pasen
Marcus 4: 26-34 Thema: Klein als een
mosterdzaadje
Probeer verschillende soorten zaadjes te
verzamelen en aan de kinderen te laten zien.
Bespreek samen hoe daar iets uit kan groeien.
Een mosterdzaadje is een piepklein zaadje wat
je maar net kunt zien. En toch kan daar een
grote boom uit groeien waar vogels zelfs hun
nestjes in kunnen bouwen. Zo gaat het ook met
het Rijk van God. Zijn grote liefde kunnen we
doorgeven door kleine daden van liefde. God
vraagt ons niet allerlei grootse dingen doen,
maar juist de kleine, alledaagse dingen met
grote liefde (zorg en aandacht). Vraag de
kinderen hoe zij in hun dagelijks leven Gods
Woord kunnen doorgeven in kleine daden van
liefde: luisteren naar elkaar, elkaar helpen, niet
kwaadspreken over een ander, een ander
zeggen hoe goed zij/hij is (bevestigen), elkaar
bedanken…
Het Rijk Gods lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het
wel het allerkleinste zaadje op aarde,
maar eenmaal gezaaid schiet het op en het
wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn
schaduw kunnen nestelen. (Marcus 4: 31-32)

Zondag 6 juni 2021 – Hoogfeest H. Sacrament
Marcus 14: 12-16, 22-26 Thema: Jezus is
levende brood
Een speciale zondag om nog eens stil te staan bij
het meest bijzondere en wonderbaarlijke
sacrament dat Jezus ons gegeven heeft. Een
mysterie waar we misschien aan voorbijlopen.
Vraag aan de kinderen wanneer we gevierd
hebben dat Jezus met zijn apostelen het Laatste
Avondmaal vierde (Witte Donderdag). Ieder jaar
opnieuw vieren we dat in de Goede Week. Maar
dan denken we ook meteen aan het lijden en
sterven van Jezus. We staan minder uitgebreid
stil bij het Gods Grootste Geschenk, de Heilige
Eucharistie. Daarom vieren we na de Paastijd
nog eens het hoogfeest van het H. Sacrament.
Om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf steeds
weer geeft aan ieder van ons in de Heilige
Communie. We staan er wellicht niet altijd bij
stil hoe bijzonder het is dat Jezus, de Zoon van
God, zich vernedert om onder de gedaante van
dat onaanzienlijke stukje brood bij ons te
komen. Praat er met de kinderen over door dat
dit een gave is die we steeds weer opnieuw,
iedere zondag (of vaker) met open hart mogen
ontvangen. Vraag ook de kinderen die dit jaar
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KINDERCATECHESE
Zondag 20 juni 2021 – 12e zondag van Pasen
Marcus 4: 35- 41 Thema: Hij is er, altijd!
Bespreek met de kinderen wie er wel eens een
echte storm in zijn leven heeft meegemaakt.
Hoe vond je dat? Was je bang? Kroop je diep
weg onder de dekens? Soms kun je in je leven
ook een ander soort ‘storm’ meemaken zoals
ziekte, dood, gepest worden, ruzie. Wie van
jullie beleeft een van deze stormen? In het
evangelie vandaag horen we hoe Jezus slaapt als
het stormt. Het lijkt net alsof Hij het helemaal
niet door heeft hoe hard de storm is en hoe
bang de leerlingen zijn. Dat kunnen wij in ons
leven ook meemaken, dat het moeilijk is en dat
we Jezus om hulp bidden, en Hij niet lijkt te
antwoorden. Luister maar hoe het evangelie
afloopt. Jezus belooft: Zie, Ik ben met jullie,
altijd! Indien de groep kinderen het toelaat, is
dit een mooi evangelie om samen uit te spelen.
U vertelt en de kinderen beelden uit. Zo beleven
ze het verhaal nog intensiever.
Jezus sprak tot hen: Waarom zijn jullie zo bang?
Hoe is het mogelijk dat je nog geen geloof
bezit? (Marcus 4: 40)

iemand de hulp van Jezus heeft gevraagd.
Herken je dat je soms denkt: Hij luistert niet, de
hulp komt vast te laat. Vandaag worden we
bemoedigd om te blijven bidden en vragen om
de hulp van Jezus. Hij antwoordt wellicht niet
direct zoals wij dat willen, maar Hij komt ons
tegemoet en helpt echt. We mogen op Hem
vertrouwen (geloven = vertrouwen) want Hij
draagt zorg voor ons.
Jezus zegt: Wees niet bang, maar blijf geloven.
(Marcus 5: 36)
Zondag 4 juli 2021 – 14e zondag van Pasen
Marcus 6: 1-6 Thema: De deur voor Hem op
slot?
Bespreek met de kinderen de volgende vragen:
in welke stad is Jezus geboren? In welke stad is
Jezus opgegroeid? Welk beroep heeft Jezus
uitgeoefend? Jezus is timmerman geweest
totdat Hij dertig jaar was. Toen is Hij weggegaan
uit Nazareth om Gods liefde aan de mensen te
gaan verkondigen. Een tijdje later komt Hij met
zijn leerlingen weer op familiebezoek in
Nazareth. De mensen daar begrijpen Hem niet.
Hij was toch gewoon timmerman? Wie van jullie
heeft dat al meegemaakt dat je familie niet
begrijpt dat jij naar de kerk gaat? Soms is het
juist in je familie moeilijk om over je geloof in
Jezus te vertellen. Probeer jij vandaag in ieder
geval de deur van je hart voor Jezus open te
zetten. Hij is er voor jou!
Jezus stond verwonderd over hun ongeloof.
(Marcus 6: 6)

Zondag 27 juni 2021 – 13e zondag van Pasen
Marcus 5: 21-43 Thema: Hij komt niet te laat
Deze zondag lezen we weer verder uit het
Marcus evangelie. Voor uw eigen voorbereiding
kunt u het beste de lange versie van het
evangelie van deze zondag lezen. Het zijn
eigenlijk twee genezingsverhalen die met elkaar
vervlochten zijn: de genezing van de vrouw die
12 jaar aan bloedvloeiingen lijdt en de genezing
van het 12 jarige meisje, het dochtertje van
Jaïrus. Door het oponthoud in de menigte en de
genezing van de vrouw, lijkt het alsof Jezus te
laat zal komen bij het zieke meisje. Er komt zelfs
al een boodschapper vertellen dat ze is
gestorven. Dan zegt Jezus tegen de vader dat hij
niet hoeft te vrezen maar moet blijven geloven.
Het lijkt alsof Jezus te laat zal zijn, maar Hij zal
het meisje weer ten leven wekken. Bespreek na
het vertellen van dit mooie evangelie met de
kinderen wie er ook wel eens voor iets of
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THEMA
Sacramentsdag
De oorsprong van het hoogfeest van
Sacramentsdag ligt in de middeleeuwen. In
visioenen aan de heilige Juliana van Cornillon
(1192/93-1258) zou de Heer de Kerk gevraagd
hebben een speciaal feest in te stellen ter ere
van de eucharistie. Juliana was augustines in
Luik, waar al langer veel aandacht was voor de
eucharistie. Juliana van Cornillon kreeg te
maken met flinke tegenwerking en werd zelfs
verbannen uit haar klooster. Maar paus Urbanus
IV had Juliana leren
kennen toen hij als
aartsdiaken in Luik
werkte. Hij voerde
Sacramentsdag in 1264
als verplicht hoogfeest in
voor de hele Kerk,
hetgeen later nog eens
door het Concilie van
Vienne (1311-1312) werd
bevestigd. In de
instellingsbul,
‘Transiturus de hoc
mundo’ (Alvorens de
wereld te verlaten),
schrijft paus Urbanus:
“Alhoewel de eucharistie
elke dag plechtig gevierd
wordt, achten wij het
juist (…) dat het ten
minste eens per jaar met
nog grotere plechtigheid
gevierd wordt. (…) In deze sacramentele
gedachtenis van Christus is Jezus Christus, zij het
onder een andere gedaante, in zijn eigen
substantie bij ons aanwezig. Toen Hij zou
opstijgen ten hemel, zei Hij namelijk: ‘Ik ben met
u alle dagen tot de voleinding der wereld’
(Matteüs 28: 20).”
Hij vroeg één van de grootste theologen uit de
kerkgeschiedenis, de heilige Thomas van Aquino
(1225-1274) voor dit grote feest liturgische
teksten te schrijven die nu nog altijd gezongen

worden, waaronder het Pange Lingua en
Tantum Ergo. Paus Benedictus XVI noemt ze:
“meesterwerken waarin theologie en poëzie
met elkaar vermengd zijn. Het zijn teksten die
de snaren van het hart doen trillen om de lof en
dankbaarheid aan het Allerheiligste Sacrament
uit te drukken. Terwijl het verstand met
bewondering doordringt in het mysterie, erkent
het in de eucharistie de levende en waarachtige
aanwezigheid van Jezus, van zijn liefdesoffer dat
ons met de Vader
verzoent en ons het heil
geeft.” Tijdens zijn
pontificaat heeft de
emeritus-paus meermaals
bij de betekenis van
Sacramentsdag
stilgestaan. In zijn laatste
preek als paus op
Sacramentsdag spreekt
Benedictus XVI over de
noodzaak de
(onbedoelde)
overaccentuering van de
eucharistieviering na het
Tweede Vaticaans Concilie
bij te sturen. Die is “ten
koste gegaan van de
aanbidding als een daad
van geloof en gebed tot
de Heer Jezus, die
werkelijk aanwezig is in
het altaarsacrament. Deze onevenwichtigheid
heeft ook weerslag gehad op het geestelijk
leven van de gelovigen. Als men namelijk heel
de band met de eucharistische Jezus
concentreert op het moment van de heilige Mis
alleen, loopt men het gevaar de overige tijd en
ruimte te beroven van zijn aanwezigheid. Zo ziet
men minder de zin van Jezus’ blijvende
aanwezigheid onder ons en met ons. Het
Sacrament van Christus’ liefde moet heel het
dagelijks leven doordringen.”
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Hij wijst erop dat de eucharistieviering en
aanbidding elkaar aanvullen. “Samen langere
tijd in stilte bij de Heer verblijven die in zijn
sacrament aanwezig is, is één van de meest
authentieke ervaringen van ons Kerk-zijn, die
aanvullend begeleid wordt door die van de
eucharistieviering waar naar Gods woord
geluisterd wordt, gezongen wordt, waar men
samen tot de tafel van het Levensbrood nadert.
(…) Dierbare vrienden, de trouwe ontmoeting
met de eucharistische Christus in de zondagsmis
is essentieel voor de weg van het geloof, maar
laten we ook proberen de Heer regelmatig te
bezoeken, die aanwezig is in het tabernakel! Als
we in aanbidding naar de geconsacreerde hostie
kijken, ontmoeten wij de gave van Gods liefde,
ontmoeten wij het Lijden en het Kruis van Jezus
evenals zijn Verrijzenis. Het is precies door onze
blik van aanbidding dat de Heer ons tot Hem
trekt in zijn mysterie, om ons om te vormen
zoals Hij brood en wijn omvormt.”

Pièta
Je moet loslaten hadden ze gezegd,
de in het zwart geklede mannen,
de beterweters met altijd hun clichés
paraat, de uit het hoofd geleerde troost,
de ogen leeg en langs haar heen.
Ze had braaf ja en amen gezegd.
Wat wisten zij ervan, om het geheim
van een nieuw leven mee te moeten
dragen, zodat om het los te laten
er iets scherps aan te pas moest komen.
Nu houdt ze hem slapend in haar armen
maar hij slaapt te diep. Ze kijkt
naar zijn mond. Haar vingers gaan langs
de rafelrand in zijn zij. Ze herinnert zich
zijn kind zijn. Hoe hem ooit nog los te laten.

Paus Franciscus moedigde ons vorig jaar in zijn
preek van Sacramentsdag aan diezelfde
beweging te maken: “In onze stad die hongert
naar liefde en aandacht, die lijdt onder
ontwaarding en verwaarlozing, tegenover de
vele eenzame bejaarden, gezinnen in
problemen, jongeren die moeilijk hun kost
kunnen verdienen en hun dromen voeden, zegt
de Heer u: geef jullie ze maar te eten. En je kunt
antwoorden: ik heb weinig, ik ben er niet toe in
staat. Dat is niet waar, het weinige dat je hebt,
is veel in de ogen van Jezus als je het niet voor
jezelf houdt, als je het waagt. En je bent niet
alleen: je hebt de eucharistie, het Brood voor
onderweg, het Brood van Jezus.” En dat is waar
we op Sacramentsdag, méér nog dan anders, bij
stilstaan.

Atze van Wieren

Bron: katholiekleven.nl

Pièta van Herman van Remmen in de St. Franciscuskerk te
Groningen

11

THEMA
Hoogfeest van Petrus en Paulus
door Jabik Zeinstra
‘Vandaag vieren we het feest door God te loven
om hun prediking en hun getuigenis’, zei paus
Franciscus op 29 juni 2016 in zijn preek op het
Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en
Paulus. ‘Op het geloof van deze twee apostelen
is de Kerk van Rome gebouwd die hen altijd als
patroon vereert. Het is de hele universele Kerk,
die met bewondering naar hen kijkt en hen
beschouwt als twee zuilen en twee grote lichten
die schitteren, niet alleen aan de hemel van
Rome, maar ook in het hart van de gelovigen
van Oost en West.’
Hun namen staan voor twee apostelen die heel
verschillende wegen zijn gegaan, maar één Heer
dienden. Toch
zijn er tijden
geweest
waarin Petrus
en Paulus
tegen elkaar
werden
uitgespeeld.
Op basis van
het bijbelboek
Handelingen
werden de
verschillen
tussen die twee zo aangezet dat het contrasten
werden: Petrus is door Jezus geroepen en speelt
een belangrijke rol in de evangeliën, vooral in
Lucas, en in het eerste helft van het boek
Handelingen. Hij werd de leider van de
gemeente te Jeruzalem. Hij heeft moeite met de
vernieuwende, grenzen doorbrekende kracht
van Jezus’ boodschap en consolideert liever de
bestaande toestand. Zijn naam is gekoppeld aan
de traditie (= Rome). Paulus daarentegen is door
de Geest geroepen (Handelingen 9). Paulus
vertegenwoordigt de ‘mystieke apostoliciteit’,
hij trekt weg uit Jeruzalem, de stad van Petrus,
en reist, gedreven door de Geest, de hele
wereld door, tot in Rome, het centrum van de

toenmalige oecumene (bewoonde wereld). Het
gaat Paulus niet om het bewaren van de
traditie, maar om ‘de grote katholiciteit’: de
wereldwijde beweging van de Geest naar Gods
toekomst. Het staat allemaal te lezen in de
tweede helft van het boek Handelingen en in de
brieven van Paulus. Zo zou Paulus staan voor de
toekomst (= Reformatie).
Maar zo kun je de apostelen Petrus en Paulus
niet tegen elkaar uitspelen. Ook al waren ze
twee heel verschillende apostelen, beiden
dienden ze de ene Heer. Ondanks hun
verschillen en soms stevige ruzies, stonden ze
ten diepste voor dezelfde zaak. En zo
verschillend
waren ze nu
ook weer
niet. Net als
Paulus is
Petrus de
wereld
doorgegaan:
hij heeft het
evangelie
verkondigd
in Klein-Azië,
Griekenland
en Rome. En wat Paulus, de wereldreiziger,
betreft, ook voor hem bleef Jeruzalem de
moederstad van alle gelovigen waarheen hij
steeds weer terugkeerde.
Beiden waren ze ‘katholiek’ in de
oorspronkelijke betekenis van het woord: hun
namen staan voor een wereldwijd christendom,
zonder nationale of etnische begrenzingen. Hoe
verschillend ze ook dachten, ze worden op
dezelfde dag herdacht. Hun marteldood bracht
hen bijeen en wil ook nu de kerken
bijeenbrengen.
Bron: Nederlands Dagblad
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Gebed voor het Sint Jozefjaar
Heilige Jozef,
Toen u vernam dat uw verloofde zwanger was,
hebt u met groot geduld gewacht op een goddelijke ingeving.
U wist te zwijgen en zo gaf u God de kans u zijn bedoelingen te onthullen.
Toen de Heer het u had ingefluisterd,
hebt u gehoorzaam en van harte ingestemd.
U nam het Kind aan als het uwe en nam daarmee uw gezin onder uw hoede.
Beschermend bracht u Jezus en Maria in veiligheid, toen men Hem naar het leven stond.
Nederig en bescheiden hebt u trouw gezorgd en gewerkt, in de wisselende omstandigheden van het
leven.
Wij bidden op uw voorspraak, heilige Jozef,
voor allen die naar uw voorbeeld trouw hun werk vervullen, hun gezin beschermen,
hun familie en vrienden dragen
en in grote bescheidenheid hun medemensen nabij zijn,
in trouwe liefde en met grote zorg.
Wij bidden voor de mensen die naar uw voorbeeld geduldig zijn,
die -wat het leven ook met zich meebrengt- geen paniek zaaien en het leven niet krampachtig naar hun
hand zetten, maar in grote verantwoordelijkheid creatief ijveren voor het goede, beantwoord aan de
boodschap van het evangelie.

Eerste Communicanten 16 mei 2021: Vooraan v.l.n.r. Queency, Richmond, Kung, Luca; Middenste rij v.l.n.r.:

Penial, Lorena, Sofie, Tyana, Imiliano, Wies, Vera, , Laura, Helena, Eloïsa, Letitia; Achterste rij v.l.n.r.:
Elke Gengler, pater Mario Agius, Miguel, Pablo, Klaudia, Eloisa, Valentina, JoseMiguel, Diego, pastoor
Rolf Wagenaar, Floris, Katja van Rheenen. (foto: Collin Holleman)
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De Bijbel letterlijk lezen?
door mgr. dr. C.F.M. van den Hout
We discussiëren wel eens over het lezen van de
Bijbel, of dat letterlijk moet of symbolisch. Maar
wat verstaan we onder ‘letterlijk’? Betekent het
‘historisch gebeurd’? We gebruiken het woord
‘letterlijk’ niet altijd zorgvuldig. Soms zeggen
we: “Het feest is letterlijk in het water gevallen.”
We bedoelen dan dat het de hele dag heeft
geregend. Het feest is dus figuurlijk in het water
gevallen.

Als de schrijver van het eerste hoofdstuk van de
Bijbel vertelt over de schepping in zeven dagen,
gebruikt hij de wetenschap die in die tijd
gangbaar was en de mythische verhalen die in
die tijd in omloop waren (6e eeuw voor
Christus). Hij had niet de wetenschappelijke
kennis van nu. De schrijver heeft geen historisch
verslag willen geven volgens de eisen van deze
tijd. Als ik zeg dat we het scheppingsverhaal
letterlijk moeten lezen, bedoel ik niet historisch,
maar dan bedoel ik: zoals de schrijver het
bedoeld heeft.

Ik durf de stelling aan: we moeten de Bijbel
letterlijk lezen. Maar dan moet ik er wel bij
zeggen wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel dat we
de Bijbel moeten lezen zoals deze bedoeld en
geschreven is.

De schrijver heeft willen zeggen dat hij ervan
overtuigd is dat alles wat hij ziet uit God
voortkomt. Hij kon dat niet anders verwoorden
dan met de verhalen van zijn tijd. Er zijn ook
Bijbelverhalen die wel historisch zijn en dus ook
zo gelezen moeten worden. We kunnen dat
bijvoorbeeld zeggen van koning David. Dan nóg
speelt de blikrichting van de schrijver een rol.
Vaak heeft hij een bedoeling met de manier
waarop hij de gebeurtenissen vertelt. Dat
proberen te ontdekken is Bijbel lezen.

Als de Bijbel beeldspraak gebruikt –
bijvoorbeeld ‘God strekt zijn arm uit’ – dan
moeten we het ook als beeldspraak lezen. God
heeft geen lichaam en ook geen arm. We
spreken in beelden over Hem om uit te drukken
dat Hij zijn volk Israël gered heeft met kracht.
Letterlijk lezen is dan rekening houden met de
beeldspraak.

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.

Voedselbank
De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de Voedselbank. Het verzoek is dat eenieder die in de kerk
komt voor stille aanbidding of gebed, iets meebrengt voor de Voedselbank, met name houdbare
etenswaren.
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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

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

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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