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U kunt de kopij ook mailen
redactierondom@stmartinusparochie.nl

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

Administratie & verspreiding
Centrum

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

Noord

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

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
Monniken en Maria
In deze tijd hebben vooraanstaande personen
het nogal eens over ‘waarden’ en ‘Europese
waarden’, zonder dat men aangeeft waar die
vandaan komen of welke basis ze hebben. Wél
benadrukt men alom dat iedereen moet kunnen
doen wat hem of haar goeddunkt.
Paus Paulus VI heeft de H. Benedictus benoemd
tot patroon van Europa, te vieren op 11 juli.
Daarbij gaat het over christelijke waarden waarin
God centraal staat en daarnaast de medemens.

Het zijn de monniken die de eerste bouwers
waren van het nieuwe Christelijke Europa. Zo is
Noord Nederland door monniken uit Engeland en
Ierland gekerstend. Zij brachten geloof en
onderricht, kortom beschaving.
De eerste uitbloei kwam in de Karolingische tijd,
de tijd van Karel de Grote, de 9de eeuw met
kloosterscholen. Daar stuurden mensen hun
zonen naar toe en velen werden zelf monnik,
zoals Willibrordus en Bonifatius. We spreken ook
van de Renaissance van de 12de eeuw, die
rijke eeuw met tal van kloosterstichtingen in
heel Europa, eerst vanuit Cluny in
Bourgondië, daarna door Cisterciënzer
monniken en tenslotte de Norbertijnen. Die
brachten geloof en cultuur en verspreidden
zo beschaving.

Benedictus is
geboren rond het
jaar 480 in Nursia
(Norcia) in Ubrië –
Italië.
Toen was het WestRomeinse Rijk tot
een einde
gekomen, ineen
gestort, een tijd van
grote onrust en
verval,
vergelijkbaar met
onze tijd. Een tijd
van aanvallen door vreemde volken, Hunnen,
Vandalen en Longobarden.
Benedictus die in Rome was gaan studeren,
ontvluchtte een stad in wanorde en trok zich
terug in een grot bij Subiaco. Hij zocht God in de
stilte. Zoals dat vaker gaat sloten zich mannen bij
hem aan en dat groeide uit tot twaalf kloosters.
Tenslotte trok hij naar Monte Cassino, tussen
Rome en Napels, en stichtte daar de beroemd
geworden abdij. Daar schreef hij een Regel voor
de monniken die tot op heden leidraad is voor
alle monniken in West-Europa, alsook elders in
de wereld. Dan denken we aan de naar hem
genoemde Benedictijnen, de latere Cisterciënzers
en de aftakking daarvan, de Trappisten.
Centraal staat het leven gericht op God en dat in
een gemeenschap – zo elkaar steunend in een
ordening. Ora et Labora, bid en werk, is de
lijfspreuk, al staat die nergens in de Regel van
Benedictus.

De contemplatieve, beschouwende ordes,
zijn altijd doorgegaan tot op de dag van
vandaag.
Zoals de Kerk als geheel, zo hebben de ordes
periodes van grote bloei meegemaakt – de
abdijen door heel Europa getuigen ervan –
maar ook ellende, door oorlogen,
verwoestingen en branden.
Nu zijn het veelal kleine gemeenschappen, maar
de abdijen blijven oases in de drukkende
woestijn van de onrustige wereld. Zoeken naar
God zit diep in de mens en zal nooit verdwijnen,
maar omstandigheden kunnen dit bevorderen of
beperken.
Typisch voor de Cisterciënzerabdijen is dat ze
altijd Maria als naam en patrones hebben.
Bernardus van Clairvaux, die heilige reus in de
12de eeuw, heeft een nieuwe impuls aan de
Mariaverering gegeven.
Maria is de Moeder Gods, wier
Tenhemelopneming wij op zondag 15 augustus
vieren. Als eerste mocht zij ten volle delen in de
glorie van haar goddelijke Zoon.
Dat moge ook het voorland zijn van ons, die Hem
willen toebehoren.
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 – 10-11 juli 2021, 15de zondag door het jaar
Lezingen

Amos 7: 12 - 15

|

St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

Efeziërs 1: 3 - 14

|

Marcus 6: 7 - 13

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

Zaterdag/zondag – 17-18 juli 2021, 16de zondag door het jaar
Lezingen
Jeremia 23: 1 - 6 | Efeziërs 2: 13 - 18 |
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

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

Zaterdag/zondag – 24-25 juli 2021, 17de zondag door het jaar
Lezingen
2 Koningen 4: 42 - 44 | Efeziërs 4: 1 - 6 |
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

Marcus 6: 30 - 34

Johannes 6: 1 - 15

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

Zaterdag/zondag – 31 juli-1 augustus 2021, 18de zondag door het jaar
Lezingen
Exodus 16: 2 - 4, 12 - 15 | Efeziërs 4: 17, 20 - 24 |
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30

Hoogmis

Johannes 6: 24 - 35

St.-Jozefkerk
17:00 H. Mis (Engels)
11:00 Hoogmis
17:00 H. Mis (Pools)
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VIERINGEN
Zaterdag/zondag – 7-8 augustus 2021 19de zondag door het jaar
Lezingen
1 Koningen 19: 4 - 8 | Efeziers 4: 30 – 5: 2 |
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

Johannes 6: 41 - 51

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

Zaterdag,zondag – 14-15 augustus 2021, Maria Tenhemelopneming
Lezingen
Openbaring 11: 19a; 12: 1 - 6a, 10ab | 1 Korintiërs 15: 20 - 26 | Lucas 1: 39 - 56
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

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

Zaterdag/zondag – 21-22 augustus 2021, 21de zondag door het jaar
Lezingen
Jozua 24: 1 - 2a, 15 - 17 | Efeziers 5: 21 - 32 | Johannes 6: 60 - 69
St.-Franciscuskerk
Zaterdag
Zondag

09:30
12:30

Hoogmis
H. Mis (Pools)

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

R.K. Kerkhof

Familieberichten

Maandag 2 augustus (1ste maandag van de
maand) is er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel
van het R.K. Kerkhof.
Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij het genot van een kopje koffie of
thee. Graag tot ziens.

Door het H. Doopsel opgenomen in onze
parochiegemeenschap:
Maronna Apostel
Martin André Dodde
Leticia Kooistra
In de vrede van de Heer zijn overleden:

Eucharistievieringen Kapel BisschopNierman-Centrum wegens vakantie
vervallen

Henk van den Hende (89 jaar)
King Hong Liem (94 jaar)
Johan Hettinga (79 jaar)

De viering op donderdag 5 augustus komt
vanwege vakantie te vervallen.
In september gaan we gewoon weer door. Wij
hopen u dan op donderdag 2 september te
kunnen begroeten in de kapel om 9.30 uur.
Er kan voldaan worden aan de vereiste afstand
van 1,5 meter.

Aanmelden voor H. Mis is niet meer
nodig
U hoeft zich niet meer aan te melden voor de
vieringen in het weekeinde in de St.-Jozefkerk en
in de St.-Franciscuskerk.
Wel moet u zich bij de ingang inschrijven op de
lijst. De anderhalve meter blijft gehandhaafd.
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BERICHTEN
Parochiepenning. Toen het coronavirus uitbrak
volgden hij en zijn vrouw Liny de H. Mis via de
televisie. Aderverkalking werd hem tenslotte
fataal in een zeer kort proces.
Zoon Hans, bisschop van Rotterdam, vierde op
zaterdag 19 juni de uitvaartmis in de
St.-Franciscuskerk, daar de Sint Jozef binnen in de
steigers stond. Hij is 89 jaar geworden.

Misintenties
St.-Franciscuskerk
11 juli
King Hong Liem
18 juli:
King Hong Liem
25 juli:
King Hong Liem
1 augustus: King Hong Liem
St.-Jozefkerk
11 juli
Minie ten Voorde
Jan en Lineke ten Voorde
Jan van Schaik
Overleden zoon Hans
Henk van den Hende
Johan Hettinga
18 juli:
Henk van den Hende
Johan Hettinga
25 juli:
Jan van Schaik
Henk van den Hende
Johan Hettinga
1 augustus: Henk van den Hende
Johan Hettinga
8 augustus: Jan van Schaik
overleden zoon Hans
Henk van den Hende
15 augustus: Jan en Lineke ten Voorde
Minie ten Voorde
Henk van den Hende
22 augustus: Jan van Schaik
Henk van den Hende
29 augustus: Henk van den Hende

In dezelfde week overleed de heer Johan
Hettinga, 79 jaar oud. Vanaf zijn vroege jeugd is
hij een man van de kerk geweest, begonnen als
misdienaar in het Mariapension, een dagelijks
gegeven. In de Johannesparochie was hij actief
en later in de St. Martinusparochie als lid van het
kerkbestuur, in de moeilijke overgangsjaren toen
parochies werden samengevoegd en kerken
werden gesloten en afgebroken, zoals de H.
Hartkerk en de Johanneskapel. Met grote
toewijding is hij vele jaren secretaris van het
kerkbestuur van de St. Martinusparochie
geweest die naast de St.-Jozefkathedraal ook de
St.-Franciscuskerk omvat. Zo heb ik hem vele
jaren meegemaakt in het kerkbestuur, trouw,
zorgvuldig, bescheiden. Daarna bleef hij samen
met zijn vrouw Gerda betrokken bij ouderenmiddagen en uitstapjes die hij organiseerde. Voor
zijn vele verdiensten werd hij door de Paus
geëerd met de onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Het bisdom eerde hem met de
Bisdomspenning, zoals ook de parochie met de
Parochiepenning.
Ook is al eerder dit jaar de heer Koos Scheer
overleden, in maart, maar dit kwam ons pas kort
geleden ter ore. Een man met veel verdiensten,
met name op het bouwkundige vlak in de grote
restauratie van de St. Jozefkathedraal in de jaren
negentig. In het bijzonder de verlichting in de
kerk en in de toren was zijn grote trots en daar
zijn we hem nog altijd dankbaar voor. Altijd
vrolijk, opgewekt was hij, zoals ik hem in de
eerste jaren van mijn pastoorschap herinner. Het
contact met hem en zijn vrouw Ria bleef. Zij
overleed in 2010. Later verbleef Koos in De Brink,
waar hij in maart is overleden.

Overleden parochianen
In een week tijd zijn twee zeer betrokken
parochianen overleden:.
De heer Henk van den Hende, geboren in 1932,
was al in de voormalige H. Hartparochie een
actief betrokken parochiaan. Hij zat in de liturgiewerkgroep, in het koor (bestuur) en in de actie
Kerkbalans, toen nog in huis-aan-huis envelopjes
ophalen. Zeer dienstbaar. Met veel pijn is het
afscheid en sluiten van de H. Hartkerk gepaard
gegaan. Uiteindelijk vond hij met vele anderen
een thuis in de Sint Jozefkathedraal waar hij het
zangkoor versterkte met zijn mooie stem. Uit
dank voor zijn inzet ontving hij de

Wij gedenken hen in dankbaarheid.
Dat zij mogen rusten in Gods vrede.
Pastoor Rolf Wagenaar
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BERICHTEN
St.-Jozefkerk in de steigers

Versoepeling Coronamaatregelen

Sinds half juni staat er een steiger in de St.Jozefkerk. Het hoogaltaar is ingepakt, evenals de
orgels. Bepaalde delen van de kerk zijn als
werkgebied niet toegankelijk, zoals de
Mariakapel en de zijbeuk bij het Maria-altaar.
De werkzaamheden geven ongemak en
beperkingen voor de vieringen. Het is de
planning dat nog vóór de Bouwvak de steigers
uit het hoogkoor kunnen worden verwijderd, en
in een later stadium uit de hele kerk.

De Nederlandse bisschoppen komen voor de
Rooms-Katholieke Kerk met een update van het
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die
is ingegaan op zaterdag 26 juni.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal
aanwezigen bepaald door de grootte van het
kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en
uitvaarten. Voor elk kerkgebouw wordt de
capaciteit vastgesteld door de anderhalve meteropstelling.
U hoeft zich niet meer aan te melden voor de
vieringen in het weekeinde in de St.-Jozefkerk en
in de St.-Franciscuskerk. Wel moet men zich bij de
ingang inschrijven op de lijst. De anderhalve
meter blijft wel gehandhaafd.

Tijdens de restauratie kunnen de vieringen
echter wel gewoon doorgaan. In het weekend
bij het hoogaltaar en door de week bij het
Jozefaltaar. Het middaggebed van 12.00 uur
wordt gehouden in de parochiezaal. Het
boekenstalletje zal mogelijk tijdelijk worden
verplaatst.

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

De belangrijkste klus in de kerk is het herstel van
de aardbevingsschade aan de gewelven. Omdat
er toch steigers in de kerk komen te staan,
kunnen ook beschilderde wandvlakken van het
pleisterwerk gereinigd en hersteld worden.

De zondagse mis van 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal blijft voorlopig via de ‘live
streaming’ te volgen op de website van
kerkomroep: www.kerkomroep.nl. Zoek op
‘Groningen’ en vervolgens ‘St. Martinusparochie’.

Na de zomer komt de toren in de steigers te
staan. Met name het voegwerk van de toren
wordt geïnspecteerd en hersteld. Het gehele
project zal naar verwachting in
oktober/november worden afgerond.

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

De kosten van het herstel van de
aardbevingsschade worden vergoed door het
Instituut Mijnbouwschade Groningen. De
provincie Groningen verleende een extra
subsidie voor de onderdelen die niet
aardbeving-gerelateerd zijn.

Voor actuele informatie zie de website
van de parochie:

De restauratie wordt uitgevoerd onder
begeleiding van Kijlstra & Brouwer, Restauratiearchitecten te Beetsterzwaag. Uitvoerend
aannemer is Brands Bouw uit Groningen. Het
herstel van het gepleisterde schilderwerk staat
onder begeleiding van Katharina Kolff uit
Nijmegen en wordt uitgevoerd door
restauratieschilder Jasper Kemp te Groningen.

www.stmartinusparochie.nl
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PAROCHIEAVOND
Verslag van de parochieavond 15 juni 2021
De jaarlijkse parochieavond vond plaats op
dinsdag 15 juni 2020. Het kerkbestuur blikte
terug op het jaar 2020. Namens het kerkbestuur
waren aanwezig: pastoor R. Wagenaar
(voorzitter), Mathilde Stiekema (vicevoorzitter),
Mark van Dijk (secretaris), Jos Hettinga
(penningmeester) en Geert Kloetstra
(bouwkundige zaken). Er waren twaalf
parochianen aanwezig. Hieronder leest u het
verslag van de avond.

parochie te kunnen volgen, werd het in tweede
instantie alsnog gerealiseerd. De ‘streaming’
geschiedt in een eenvoudige opzet, met één
camera gericht op het priesterkoor.
Pastoor Wagenaar voorziet dat de parochie in
september, wanneer dan hopelijk alle
maatregelen vervallen, wel moeite zal moeten
doen om met name jonge gezinnen er weer aan
te wennen de weg terug te vinden naar de
kerkdienst ín het kerkgebouw.

1. Opening (Pastoor Wagenaar, voorzitter)
Pastoor Wagenaar opent de avond met een
gebed. Hij koos daarvoor het gebed van de
bisschoppen in de Coronapandemie. Pastoor
Wagenaar benadrukte dat er licht is aan het eind
van de tunnel voor wat betreft de Coronapandemie en wijst op de ‘Groningen-zondag’ die
27 juni zal worden gehouden in het kader van de
problematiek van de bevingen in Groningen.
Pastoor Wagenaar heet de aanwezigen welkom.

Aansluitend geeft pastoor Wagenaar overzicht
van de opbouw van de parochie. Waar in andere
jaren 50 tot 60 doopsels gebruikelijk waren, viel
dit in 2020 terug naar 23. Er werden voorts twee
volwassenen opgenomen in de Katholieke kerk
door Doop en Vormsel en vijf volwassenen die al
eerder gedoopt waren, door het Vormsel. In
2020 vonden er drie kerkelijke huwelijken plaats;
bij één paar betrof het twee katholieken; van
een stel was één partner katholiek en de ander
uit een andere christelijke traditie; van één stel
was een van de partners niet-katholiek.
Er vonden slechts enkele kerkelijke uitvaarten
plaats, terwijl er 38 parochianen zijn overleden
zonder kerkelijke uitvaart. Mogelijk hebben de
beperkende maatregelen tijdens de Coronapandemie hieraan bijgedragen. Pastoor
Wagenaar vermoedt echter dat
uitvaartondernemers vaak uit praktische
overweging en vermoedelijk ook onwetendheid
niet de moeite nemen om bij de familie na te
vragen of een kerkelijke uitvaart op z’n plaats is,
of dat deze laatsten dat niet nodig vonden.

Verslag van het bestuur over 2020
2. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar)
Pastoor Wagenaar memoreert dat het kerkelijk
leven bijna anderhalf jaar op slot zat. De
vieringen konden doorgaan, zij het steeds onder
verschillende beperkingen (zoals zonder
parochianen, met een beperkt aantal
parochianen en vervolgens met aanmelden
vooraf). Pasen kon niet worden gevierd met
parochianen. De Eerste Communie van 27
kinderen moest worden uitgesteld. Het is
ingehaald in september op twee opeenvolgende
zondagen. Recent hebben 23 kinderen de Eerste
H. Communie gedaan. Dat was een grote groep,
maar met de versoepelingen van dat moment
was het een mooie viering. Om deze groep
kinderen voor te bereiden werd er op zaterdag
om 15.30 uur een extra H. Mis voor de
communicanten ingevoegd. Met Pinksteren
hebben een achttal jongeren het vormsel
ontvangen van de bisschop in een mooie
plechtigheid.
De parochie heeft in de loop van de tijd de
vieringen ook via ‘streaming’ gedeeld met
parochianen. Aanvankelijk was de pastoor hier
niet voor, maar naar aanleiding van vragen van
parochianen om de viering vanuit de eigen

De Sint Martinusparochie telde in 2020 7.051
parochianen, bestaande uit 5336
wooneenheden (huishoudens en
alleenstaanden). Van deze groep parochianen
dragen slechts 232 wooneenheden bij door een
kerkbijdrage aan de instandhouding van de
parochie en de twee kerkgebouwen die tot de
parochie horen. Dat blijft een punt van zorg en
aandacht.
Pastoor Wagenaar deelt mee dat het
kerkbestuur besloten heeft dat per zondag 20
juni niet meer hoeft te worden ingetekend op H.
Mis van 17.00 uur van zaterdag en zondag.
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PAROCHIEAVOND
Dit geldt nog wel voor de H. Missen op zondag
om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk en om 9.30 uur
in de St.-Franciscuskerk.

onderdelen opgenomen, zoals de ‘streaming’ en
de aanpassing van het beleid van de parochie op
de geldende AVG. Dit waarborgt de privacy en
vertrouwelijkheid van informatie rond parochie
en parochianen conform de huidige wetgeving.
Het beleidsplan biedt het kader voor de
structuur en de doelen van de parochie voor de
komende vier jaar. Het beleidsplan is binnenkort
gereed voor publicatie. Op een vraag uit de zaal
meldt mevrouw Stiekema dat het beleidsplan op
de website van de parochie zal worden
gepubliceerd.

Het kerkbestuur overweegt nog of de
‘streaming’ van de Eucharistieviering in de St.Jozefkerk ook na de opheffing van de
maatregelen zal worden voortgezet. Op een
vraag vanuit de zaal vult de nieuwe secretaris,
de heer Mark van Dijk, aan. De ‘streaming’ gaat
langs twee kanalen: via Kerkomroep en ook via
een YouTube-kanaal van de parochie. Bij
Kerkomroep zijn er gemiddeld 20 personen die
per viering de eucharistieviering volgen, er is
echter niet te zien hoe lang men kijkt. Via het
YouTube-kanaal volgen 10-15 personen de
viering; op een later tijdstip wordt de viering
nog door 40-50 personen bekeken. De
gemiddelde kijkduur is 15 minuten.

De heer Mark van Dijk stelt zich voor als nieuwe
secretaris. Hij is 37 jaar en kort geleden met zijn
jonge gezin verhuisd naar Bedum. Hij voelt zich
zeer verbonden met de St.-Jozefkathedraal. Als
IT-systeembouwer ziet hij voor de parochie
kansen en mogelijkheden in onze digitale
samenleving. Hij is betrokken bij de ‘streaming’
van de vieringen. Inmiddels is er een
pinautomaat gerealiseerd in het winkeltje in de
St.-Jozefkerk. De heer Van Dijk hoopt te kunnen
bijdragen aan een grotere bereikbaarheid van de
parochie via digitale kanalen. Hij ziet in dat dit
niet de vervanger kan worden van persoonlijk
contact, maar geeft aan te willen zoeken naar
uitbreiding van digitale contactstructuren.

3. Personeel en organisatie (Mathilde
Stiekema, vicevoorzitter)
Mevrouw Stiekema geeft aan dat haar taak
tweeledig is. De eerste taak die zij benoemd is
‘personeel en organisatie’ van de parochie. Dat
betreft niet alleen het bestuur, de pastores en
de drie organisten, maar ook een grote groep
van 120 vrijwilligers die in een groot aantal
werkgroepen het functioneren van de parochie
draaiende houden. Het kerkbestuur heeft in de
afgelopen jaren voorafgaande aan de
vergaderingen vertegenwoordigers van
werkgroepen uitgenodigd voor overleg. Het
kerkbestuur gaf daarbij aan te willen weten wat
leeft in de werkgroepen en op welke wijze het
bestuur hen in hun taken zou kunnen
ondersteunen.
Daarnaast geeft mevrouw Stiekema aan dat zij
voorzitter is van de vergaderingen van het
kerkbestuur en als zodanig zorg draagt dat het
bestuurlijke proces ordelijk verloopt en de
besluitvorming wordt vastgelegd. Daarbij
worden de Diocesane Regelingen van het
bisdom gevolgd en wordt stelselmatig bekeken
of regelingen en aansprakelijkheden goed
worden uitgevoerd.
Mevrouw Stiekema meldt dat de heer Mark van
Dijk door de bisschop is benoemd als secretaris.
Het kerkbestuur heeft onderling de
besprekingen rond het beleidsplan voor de
komende jaren afgerond. Daarin zijn nieuwe

4. Financiële zaken (Jos Hettinga)
De heer Hettinga geeft de aanwezigen een
overzicht van de financiële resultaten over 2020
(het overzicht vindt u elders in Rondom). De
exploitatie van 2020 geeft een minder positief
beeld dan het jaar ervoor en komt wederom uit
op een nadelig saldo. Mede door Corona zijn de
kerkbijdragen lager uitgevallen. Extra oproep om
de parochie te steunen heeft wel geleid tot
hogere bijdrages of extra bijdragen van
parochianen. Er hebben in 2020 meer
huishoudens bijgedragen aan Kerkbalans.
Daarmee is de kerkbijdrage uit Kerkbalans wel
ongeveer in de pas gebleven met het jaar
ervoor. Door minder vieringen zijn vooral de
inkomsten uit de collecten fors gedaald; dat
geldt eveneens voor de collectes voor derden.
Ook de opbrengst van de collectes via Givt
daalde, maar de gemiddelde opbrengst steeg
met meer dan één euro per keer. Het
kerkbestuur zal het gebruik van Givt
continueren.
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PAROCHIEAVOND
Minder vieringen betekent minder kosten voor
de eredienst, maar ook minder inkomsten uit
verkoop van liturgieboekjes. Bovendien blijven
de vaste lasten, zoals personeelskosten en
energiekosten, gewoon doorlopen. In 2020 is er
ook meer onderhoud gepleegd dan vooraf
begroot was.
Het exploitatietekort bedraagt € 33.000. Een
aanhoudend exploitatietekort (ook al in vorig
jaar) geeft natuurlijk op termijn een probleem.
Aan de inkomenskant is het rendement uit de
beleggingen positief uitgevallen. De parochie
ontving daarnaast een erfenis en bovendien
vielen de baten van de opgeheven stichting
Vrienden van de Sint Jozefkerk toe aan de
parochie. Klein lichtpuntje is tevens dat het
boekenstalletje zeer goed gedraaid heeft. Er is
een opbrengst gerealiseerd die men in Coronatijd eigenlijk niet zou verwachten. Dit is te
danken aan de komst van een pin-apparaat.
De heer Louis Lukassen vraagt hoe het komt dat
de inkomsten uit het parochieblad Rondom een
negatief resultaat heeft. De penningmeester
licht toe dat dit een gesaldeerd bedrag is. De
bedoeling is dat Rondom ‘quitte’ draait, namelijk
dat de kosten geheel worden gedragen door de
abonnementsgelden. De vraag rijst of men dan
aan parochianen moet vragen of ze Rondom nog
wel willen hebben, wanneer ze er niet voor
betalen. Het kerkbestuur wil zo ver niet gaan,
omdat het parochieblad de minimale vorm van
contact is wat de parochie aan parochianen kan
bieden.
De heer Lukassen doet de suggestie om in
Rondom een thermometer op te nemen van de
bijdrage Kerkbalans, zoals dat in het verleden
wel gebeurde.
Op een vraag uit de zaal over het vermogen van
de parochie licht de penningmeester toe. Het
vermogen van de parochie bedraagt circa vijf
ton. De parochie bezit geen landerijen. Het
enige onroerend goed van de parochie bestaat
uit de beide kerkgebouwen en de pastorie aan
de Radesingel.

Dit zou natuurlijk ook op een hedendaagse
manier kunnen, bijvoorbeeld via een digitale
nieuwsbrief per e-mail of langs andere digitale
kanalen.
De heer Van Dijk reageert positief op het idee,
maar benoemt ook dat er ‘haken en ogen’
aanzitten. Technisch kan het zeker, maar het kost
veel tijd om het op te zetten en dat brengt ook
een financieel plaatje met zich mee. Daarbij kost
het verzamelen van gegevens, zoals emailadressen van parochianen veel tijd.
Bovendien moet wel de privacy in acht genomen
worden.
De heer Maassen sluit na beantwoording van
zijn suggestie af met een compliment aan de
pastoor: het was bijzonder dat er ondanks
Corona in de St.-Jozefkerk iedere zondag de
eucharistie gevierd kon blijven worden.
5. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra)
De heer Kloetstra bespreekt eerst het
onderhoud van de St.-Franciscuskerk.
In 2019 werden op de zolder steenmarters
vastgesteld. Met hulp van een professioneel
bedrijf (Matter Ongediertebestrijding) is er voor
gekozen om de marters te verjagen door op
zolder op verschillende tijdstippen middels twee
radio’s muziek te laten spelen. Dit proces wordt
nog steeds herhaald. Laatste inspectie was in
2020. Conclusie is dat de marterfamilie is
vertrokken.
In 2019 had de kerk wederom last van lekkage.
Deze is begin 2020 hersteld door De Andere
Leidekker bv. Volgt nog het aanpakken van de
lekkage aan de dakgoot langs de Vinkenstraat
en loodwerk bij sacristie. Begin 2020 is er
stormschade opgetreden aan het dak van de
kerk. Deze hersteld en gedeeltelijk vergoed door
de verzekering.
Bij de St.-Jozefkerk is vorig jaar een touringcar
tegen het hekwerk gereden. Het voorval is
gemeld bij de politie. De overburen hebben het
gezien, waardoor dit schadegeval kon worden
gemeld bij Stichting Waarborgfonds
Motorverkeer. Totale schade bedroeg ca. 3200
euro. Het fonds heeft dit bedrag betaald minus
een eigen risico van 250 euro. Het herstel van
het hekwerk is uitgevoerd door Ron Caspers.

Naar aanleiding van het noemen van Rondom
komt de heer Jan Maassen met een suggestie.
Hij doet het voorstel om in het parochieblad
aandacht te besteden aan hoe mensen de
Coronacrisis beleefd hebben. Daarmee kunnen
parochianen zich weer meer betrokken voelen.
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In het jaar 2020 zijn een paar laatste
werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de
monumenten instandhouding subsidie (BRIM).
Dit betrof herstel natuursteen aan de
buitenzijde rondom de kerk.

290.000 euro. Dit is uiteindelijk toegekend door
de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG). De aanpak van herstel van
de schade wordt meegenomen in een grote
restauratie, waarbij verschillende onderdelen
worden gecombineerd. De regie hiervan ligt bij
het kerkbestuur onder begeleiding van
restauratie-architekt Kijlstra & Brouwer.
In 2020 is een provinciale restauratiesubsidie
aangevraagd voor kerktoren en kerkinterieur,
ingediend door restauratie-architect Kijlstra &
Brouwer. De subsidie is in februari van dit jaar
toegekend. De totale projectkosten bedragen
670.000 euro (waarbij het herstel van de
gewelven is meegenomen. De eigen bijdrage
van de parochie bedraagt ca. 190.000 euro.
Door externe fondsenwerving moet dit bedrag
naar beneden gebracht worden.
Tot slot geeft de heer Kloetstra een overzicht
van werkzaamheden in de komende maanden in
de kerk en rond de toren (zie elders in dit
nummer).

Dankzij een schenking van een parochiaan werd
het gelui uitgebreid met 2 klokken: een Es (1375
kg) en een G (690 kg). De klokken zijn vorig
najaar feestelijk ingezegend door de Bisschop.
Daarna zijn ze in de toren geplaatst. Dit jaar is
begonnen met voorbereidingen voor bijplaatsen
van twee kleine klokken van resp. 180 en 140
kg. Wederom gaat het om een schenking.
Begin 2019 weer was er in de St.-Jozefkerk
wederom sprake van vallend voeggruis en
stukjes voeg uit de gewelven. Hierover was al
vaker melding gemaakt. Na beoordeling door
een inspecteur van de onveilige situatie is er in
maart is dus wederom melding gemaakt, nu
door het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) zelf. Dit heeft geresulteerd in het plaatsen
van de hangmatjes.
De totale schade als gevolg van de bevingen
bedraagt volgens eerste adviesrapport 168.000
euro.
Na indiening van een zienswijze door het
kerkbestuur is het schadebedrag verhoogd naar

Sluiting
Namens het kerkbestuur bedankt pastoor
Wagenaar de aanwezige parochianen voor hun
komst en nodigt hen uit voor een drankje.

Bijdragen Parochianen
Kerkbijdragen
omschrijving
resultaat begroting resultaat
Collectes eigen parochie
2020
2020
2019 Stipendia
LASTEN
Huwelijken
Persoonskosten
60.401
64.400
69.005
Uitvaarten
Kerkelijke gebouwen
73.165
60.150
61.480
Overige kerkelijke diensten
Rente en lasten van schulden en fundaties
1.996
Misboekjes
Kosten eredienst
13.439
19.500
20.491
Kosten pastoraal
4.419
7.325
5.110 Offerkaarsen
Verplichte en vrijwillige bijdragen
33.710
42.150
48.600 Giften
Beheerkosten
16.349
16.050
14.797 Bijdrage Rondom
Incidentele lasten
385
1.000
1.568 Ontvangen collectes voor
derden
Voordelig saldo
-

2020
73.979
43.541
4.183
2.895
3.370
579
328
8.398
1.542
-968

EXPLOITATIE 2020

TOTAAL LASTEN

201.868

210.575

8.279 18.793
146.126 167.643

223.047

BATEN
Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Functionele inkomsten
Incidentele baten
Nadelig saldo

146.126
13.024
9.320
33.398

172.690
27.200
9.000
200
1.485

167.643
25.649
10.191
5.209
14.355

TOTAAL BATEN

201.868

210.575

223.047
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2019
67.702
56.202
3.705
1.150
4.300
1.114
2.121
11.796
2.284
-1.524

totaal bedrag GIVT
aantal GIVT
gemiddeld bedrag per GIVT €

aantal katholieken
aantal huishoudens
deelnemers kerkbijdrage
gemiddeld bedrag

2020
5.627 €
1.365
4,12 €

2019
6.727
2.174
3,09

2020
2019
7.051
7.290
5.336
6.701
232
209
€ 318,87 € 323,95

THEMA
Maria Tenhemelopneming
Jaarlijks op 15 augustus viert de Katholieke Kerk
het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en
Katholieke Kerk de feestdag van de opneming
"met lichaam en ziel" van Maria in de hemel.
Maria Tenhemelopneming geldt voor de
Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

moeder Maria ten hemel voert. In de Orthodoxe
Kerken worden bij deze voorstelling vaak
simultaan drie gebeurtenissen uitgebeeld:
1. Het inslapen (dormitio) van Maria met de
apostelen rond haar sterfbed vergaderd.
2. De eigenlijke tenhemelopneming.
3. De kroning van Maria in de hemel (hetgeen
ook deel uitmaakt van de Mariale devotie in
de Katholieke Kerk).

In het dagelijks taalgebruik wordt Maria
Tenhemelopneming ook wel Maria Hemelvaart
genoemd. Het is evenwel niet zo dat Maria uit
eigen kracht "ten hemel gevaren" is, zoals dat
voor haar Zoon geldt. Het feest lijkt zich te
hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van
de wijding van een Maria-kerk tussen Jeruzalem
en Betlehem. Dit feest werd zeker al rond 430
gevierd.

Bron: www.beleven.org

In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer
700 gevierd als een hoogfeest, in de Orthodoxie
is het al ruim een eeuw eerder als feestdag
bekend. Het geloof in de Ten Hemelopneming
van Maria dateert uit de oudheid en is
tenminste al sinds de 6e eeuw gedocumenteerd.
De vermelding in bijvoorbeeld de Transitus
Mariae-geschriften uit die periode zijn
weliswaar van geen betekenis als historisch
getuigschrift, maar geven wel aan dat de dood
van Maria als theologische vraagstelling actueel
was.
Voor de Latijnse Kerk verkondigde paus Pius XII
in 1950 de Tenhemelopneming van Maria als
dogma fidei en legde dit neer in de Apostolische
Constitutie Munificentissimus Deus. Voor de
Oosterse Kerk geldt geen specifieke
dogmatische formulering van de
tenhemelopneming en wordt dit traditioneel
aangeduid met het "Ontslapen van Maria" of
het "Ontslapen van de Moeder Gods".
In de christelijke iconografie verwijst het woord
naar de voorstelling van Jezus die zijn overleden
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BERICHTEN
Oecumenisch Zomerprogramma 2021

Lourdes-film in noordelijke
filmhuizen

De binnenstadskerken van Groningen hebben onder
auspiciën van de Raad van Kerken Groningen een
programma voor de zomermanden juli en augustus
samengesteld. De kerken organiseren bijeenkomsten
met als gezamenlijk thema ‘Langs ’s Herenwegen’. Elk
van de deelnemende kerken zal één van de thema's
uitwerken.
Informatie met de data van het Oecumenisch
zomerprogramma ligt achter in de kerk.
Zomerbijeenkomsten – aanvang om 10.00 uur
13 juli: St.-Jozefkathedraal, Radesingel 4
Langs ’s Herenwegen – Volksdevotie als een krans
rond het Liturgisch jaar.
20 juli: Oud-Katholieke Kerk, Witte de Withstraat 2
De reizen van Maria Magdalena
27 juli: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Het taalgebied van lyriek en poëzie
3 augustus: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1
Christus, wereld en kunst
10 augustus: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14
Geloven op reis; de verbanning van de remonstranten

Vanaf 24 juni a.s. wordt in veel
Nederlandse filmhuizen en bioscopen de
Franse filmdocumentaire ‘Lourdes’
vertoond. Op uitnodiging van het filmhuis
in Leeuwarden gaan bij de filmvertoning
op 30 juni bisdomvertegenwoordigers na
afloop in gesprek met aanwezigen. Die
avond is pastoor Ton Huitink aanwezig,
ere-kapelaan en biechtvader van Lourdes,
en al jaren bekend in de Nederlandse
katholieke bedevaartorganisatie.
‘Lourdes’ is een indrukwekkend en
respectvol beeldverslag van
bedevaartgangers naar het bekende
Franse bedevaartsoord. In het prachtige
filmportret van Franse filmmakers worden
verschillende personages gevolgd, zowel
bedevaartgangers als mensen die in
Lourdes als vrijwilligers en begeleiders
achter de schermen aan het werk zijn.
Een trailer van de film is te bekijken op de
website van filmhuis Slieker Film in
Leeuwarden
(zie: https://sliekerfilm.nl/film/lourdes/).
Voor meer informatie, zie de website van
Slieker Film in Leeuwarden.
De film ‘Lourdes’ is ook te zien in het
filmhuis van Forum in de stad Groningen.

17 augustus: Russisch Orthodoxe Kerk,
Ganzevoortsingel 2
Pelgrimage als geestelijke reis in Groningen
24 augustus: Martinikerk, Martinikerkhof 3
Pelgrimage en Toerisme

Zomervoorstellingen over Titus
Brandsma

Startactiviteit Jongerenplatform Bisdom
Op 29 augustus a.s. organiseren wij de startactiviteit
van 2021-2022 onder het motto: ‘Ga met Augustinus
de hemel in’.
We beginnen om 12 uur met de eucharistieviering in
Beilen, waarna we lunchen en ’s middags gaan
klimmen in het klimbos van Veenhuizen! Kosten voor
deelname is € 10,- pp., dit is inclusief de lunch.
Adres in Beilen: Hekstraat 40, 9411 NH.
Adres in Veenhuizen: Meidoornlaan 40, 9341 AP.
Voor informatie en opgave zie:
https://bisdomgl/jongerenplatform-startactiviteit
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In anderhalf uur biedt Peter Vermaat op
theatrale wijze, geholpen door levensgrote
poppen, een boeiende kennismaking met
het leven van Titus. Wie was de Friese
pater en mysticus die door de Nazi’s om
het leven is gebracht? Waardoor werd hij
gedreven? Hoe inspireert hij vandaag?
Elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus
in Dorpshuis Op Healwei, gelegen tussen
Skingen en Slappeterp. Tijd: 20.30 - 22.00
uur (zonder pauze). Entree: € 15,-. Zie:
www.petervermaat.nl/voorstellingen/titus

THEMA
Titus Brandsma, priester en martelaar
Op maandag 26 juli viert de Nederlandse
kerkprovincie de feestdag van Titus Brandsma,
de dappere Friese pater karmeliet (1818-1942).
Pater Titus verzette zich tegen de ideologie van
het Nazisme. Hij was de drijvende kracht achter
het verbod dat aartsbisschop Jan de Jong
uitvaardigde tegen het opnemen van NSBberichten in de R.K. dagbladen. Hij zou zijn
verzet met de dood bekopen in het
concentratiekamp Dachau.

Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en
bisschoppen van de congregatie en tenslotte het
definitieve oordeel van de paus.
Voor sommigen in Nederland kwam het dan ook
als een lichte teleurstelling dat op het lijstje met
zeven nieuwe heiligen dat het Vaticaan vorige
maand bekendmaakte, de naam van Titus
Brandsma ontbreekt. Er wordt al jaren voor zijn
heiligverklaring gelobbyd, maar dat vraagt
kennelijk nog even geduld.

Gebed van Titus Brandsma
Voor het beeld van Jezus in de gevangenis
12/13 februari 1942
O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het leed meer weet
Maar ’t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.

Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door
paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar
zalig verklaard.

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
’t Alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Op 25 mei 2021 heeft de commissie van
theologen van de congregatie voor de zalig- en
heiligverklaringen de onverklaarbare genezing
van Michael Driscoll, O.Carm. erkend als een
wonder dat is geschied op voorspraak van Titus
Brandsma. Deze erkenning is na de verklaring
van de artsen dat de genezing medisch niet
verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces
tot heiligverklaring.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
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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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