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Secretariaat en kerkelijk bureau 

Adres Radesingel 4, 9711 EJ  Groningen 

Telefoon 050 – 3 12 42 15 

E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl 

Website www.stmartinusparochie.nl 

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

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

 
Rooms-katholiek kerkhof 
Adres Hereweg 89, 9721 AA  Groningen 
Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren) 

 
Rooms-katholieke basisscholen 
Sint Michaëlschool 
Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen 
Telefoon 050 - 3 12 52 82 
info@sint-michael.nl 
Dependance Sint Franciscus 
Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.-Jozefkathedraal St.-Franciscuskerk 
Radesingel 2 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Zaagmuldersweg 67 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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3 oktober 2021 
t/m 

6 november 2021 

 
11 september 

 

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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Feest en feest 

 

Deze zomer was ik met enige collega’s in Noord 

Italië, aan het Lago Maggiore. Van daaruit 

maakten we uitstapjes. Alles in Italië is oud. Het 

is gedragen door zoveel eeuwen en tradities. 

Hoogtepunt was een bezoek aan de Dom van 

Milaan, na de Sint Pieter en de kathedraal van 

Sevilla de grootste kerk van Europa. 

De secretaris van de aartsbisschop leidde ons 

rond en wees op een gegeven moment op een 

rood lichtje hoog boven in het gewelf boven het 

priesterkoor. Daar wordt een ijzeren nagel van 

het kruis van Christus bewaard.  

Op 14 september gaat de aartsbisschop met 

twee priesters via de gewelven naar boven om 

daar te bidden. Vervolgens wordt de reliek 

neergelaten in de kerk in een fraai baldakijn en 

getoond aan de kerkgangers. 

 

14 september vieren we het feest van 

Kruisverheffing. We zijn in gedachten bij 

Golgotha waar de mensenzoon omhoog 

geheven werd aan het kruis. Maar deze 

verheffing is ook het begin van Zijn 

verheerlijking. 

De oorsprong van het feest ligt bij de 

inwijding van de H. Grafkerk in Jeruzalem op  

13 september 335. Bij de viering daarvan 

werd het heilig kruis getoond. Wij zien op 

naar de gekruisigde die alle mensen tot zich 

trekt. 

 

Relieken hebben een plaats in ons geloof, 

zoals dingen altijd een rol spelen in ons 

leven. We bewaren een haarlokje, tandjes, 

dingen die ons dierbaar zijn, die 

herinneringen aan dierbaren oproepen. 

In het evangelie lezen we ook dat Jezus 

dingen gebruikt bij genezingen en dat de 

bloedvloeiende vrouw door de aanraking van 

Jezus’ kleed werd genezen vanwege haar 

geloof. Op meerdere plaatsen in het 

Evangelie en ook in de Handelingen van de 

Apostelen lezen we hoe de dingen een rol 

spelen in de verkondiging. 

Zo mogen wij in de kruisreliek opzien naar de 

gekruisigde Christus, onze Verlosser. 

 

September wordt hopelijk ook een blijde maand 

in de zin van een herstel van het kerkelijk leven 

na corona én tevens in een gerestaureerde en 

gereinigde St.-Jozefkathedraal. 

Begin september gaan de steigers uit de kerk en 

zijn alle maatregelen voorbij ten aanzien van het 

virus – mogen we hopen. 

 

Nu, half augustus, is het nog te vroeg om 

definitieve plannen te maken, maar we zinnen 

op een feestelijke Hoogmis, hopelijk op  

zondag 12 september. Dat zullen we nog nader 

bekend maken. 

Op de website van de parochie vindt u steeds 

het laatste nieuws. 

 

Dat we een mooi nieuw begin mogen maken! 

 

Pastoor R. Wagenaar 

 
 

H. Helena met het Kruis 
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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 

 

 

Zaterdag/zondag –  28-29 augustus 2021, 22ste zondag door het jaar 

Lezingen 
Deuteronomium  4: 1 - 2, 6 - 8 | Jakobus  1: 17 - 18, 21b - 22, 27 | Marcus  7: 1 - 8, 14 - 15, 21 
- 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/zondag – 4-5 september 2021, 23ste zondag door het jaar 

Lezingen           Jesaja  35: 4 - 7a      |      Jakobus  2: 1 - 5      |      Marcus  7: 31 - 37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Woensdag – 8 september 2021, Feest van Maria Geboorte 

Lezingen           Micha  5: 1 - 4a      |      Romeinen 8:  28 - 30      |      Matteüs  1: 18 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis  
     

 

Zaterdag/zondag –  11-12 september 2021, 24ste zondag door het jaar 

Lezingen          Jesaja  50: 5 - 9a      |      Jakobus  2: 14 - 18      |      Marcus  8: 27 - 35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

     
 

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/zondag –  18-19 september 2021, 25ste zondag door het jaar 

Lezingen         Wijsheid  2: 12, 17 - 20     |     Jakobus  3: 16 – 4: 3    |     Marcus  9: 30 - 37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/zondag –  25-26 september 2021, 26ste zondag door het jaar 

Lezingen          Numeri  11: 25 - 29     |     Jakobus  5: 1 - 6     |     Marcus  9:  38 - 43, 45, 47 - 48 

                               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 

     
 
 Misintenties 

 
Sint Jozefkathedraal 
29 augustus: Henk van den Hende 
 Johanna van Es – Fokkens 

Veronica Magdalena Soekhan – 
Sabajo 
Johannes Dienanth Soekhan 
Peter en Ytje van Rooyen en 
kinderen. 

12 september: Jan van Schaik 
 Overleden zoon Hans 
19 september: Voor Annelies van Rooyen en 
 haar gezin 
26 september: Jan van Schaik 

Antilliaanse H. Mis 
 
Pater W. Fransen, o.p., neemt op zondag  
5 september afscheid in de mis van halftwaalf in de 
Sint-Franciscuskerk. Hij celebreert dan voor het 
laatst de H. Mis in het Papiamento voor de 
Antilliaanse gemeenschap in Groningen. 

R.K. Kerkhof 
Maandag 6 september (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. 

Eucharistievieringen 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 2 september 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. 

Aanmelden voor H. Mis is niet meer 
nodig  
Men 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 voorlopig 
gehandhaafd. 

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de 
website Kerkomroep  
De zondagse mis van 11.00 uur in de  
St. -Jozefkathedraal blijft voorlopig via de ‘live 
streaming’ te volgen op de website van 
kerkomroep.  
Ook de internationale H. Mis van zaterdag 17.00 uur 
is via ‘live-streaming’ te volgen. 
Zie: www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Groningen’ en 
vervolgens ‘St. Martinusparochie’. 
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Familieberichten 

 

In de vrede van de Heer is overleden: 

 Johanna van Es – Fokkens (86 jaar) 

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

Open monumentendag 

 

Op zaterdag 11 september (open monumentendag) 

is de St.-Franciscuskerk van 10.00 - 17.00 uur open 

voor bezichtiging.  

De St.-Jozefkerk is dan vanwege de restauratie 

gesloten. 

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.  

Het herstelde portret van pastoor I.A. 

van Os 

 

Het portret van pastoor I. A. van Os dook op in 

2020 in zwaar gehavende toestand. De 

eigenaar bood het te koop aan voor een 

absurde prijs. Korte tijd later werd het portret 

te koop aangeboden op Marktplaats. Pastoor 

Victor Maagd, lid van Kunstcommissie van het 

bisdom, wist het voor enkele tientjes te 

bemachtigen. Op verzoek van pastoor 

Wagenaar werd het portret gerestaureerd 

door restaurator Frans-Joseph Joordens. 

Het gerestaureerde portret van pastoor Van Os 

werd gepresenteerd op de parochieavond van 

15 juni 2021. Daarbij deed de restaurator 

uitgebreid uit de doeken hoe hij bij het 

restaureren te werk was gegaan. 

Pastoor I.A. van Os trad in 1887 aan als rector 

van de St.-Jozefkerk, die op dat moment nog 

onder de Sint Martinusparochie viel. In 1892 

werd de Jozefkerk een zelfstandige 

parochiekerk en Van Os de eerste pastoor. 

Bij zijn vertrek uit Groningen in 1896 liet het 

parochiekoor een portret schilderen door de 

Groningse schilder F.H. Bach, als geschenk voor 

hun scheidende voorzitter. 

Op de lijst staat aan de voorzijde: Het zangkoor 

“Cantemus Domino” aan zijnen president  

Den Z: Eerw: Heer Dr Ign. van Os. Groningen 

1896. 

Op achterzijde van het doek staan de namen 

van de organist/dirigent B.M. Morak en van de 

koorleden, te weten de heren W.P. Bos, J.G. 

Abeln, F.H. Michael, W.H. de Wit, A.H. van 

Glansbeek, Th. Boelens, G.J. van der Berg, J. 

Velder, Heinr. Naber, L. ten Velthuis, J. 

Schmidt, J. Schlichter, J. Geubels, A.J. Dagelet, 

J.J. Grijpma en E.G. Boekhout. 
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Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021 – 2022 
 

De avonden vinden plaats in de pastorie 

(Radesingel 4) en beginnen om 20:00. In de 

volgende nummers van Rondom zult u steeds 

een uitgebreidere omschrijving aantreffen. 

Informatie over de verschillende lezingen en 

sprekers vindt u ook op de website van de 

parochie: www.stmartinusparochie.nl 

 

18 oktober 2021 – Maria in het christelijke 

Oosten 

door L.C.M. van Leijsen  

De figuur van Maria neemt een belangrijke 

plaats in in de verschillende tradities van het 

oosters christendom. Welke rol heeft zij? Om 

een antwoord op deze vraag te vinden kijken we 

naar een icoon van de ‘Moeder Gods’, zoals ze 

in de meeste tradities wordt genoemd.  

 

16 november 2021 – Een kerkvader voor onze 

tijd: H. John Henry Newman 

door mgr. E. de Jong 

In het Engeland van de 19de eeuw straalde de 

ster van de H. John Henry kardinaal Newman 

(1801-1890). Zijn denken over de theologie van 

het persoonlijk geweten heeft ook een grote 

invloed uitgeoefend op de documenten van het 

Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).  

 

14 december 2021 – “Theologie van het 

Lichaam” 

door Luc Simons pr. 

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en 

gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen 

om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te 

maken. Daarin speelt het lichaam volgens de 

katholieke Kerk een cruciale rol. In de 

menselijke seksualiteit heeft God de betekenis 

gelegd om het leven door te geven en liefde uit 

te drukken en zichtbaar te maken. 

 

25 januari 2022 – Wat betekent een natuurlijke 

omgang met vruchtbaarheid? 

door Nanja Borst 

FertilityCare is een methode waarmee 

vruchtbare en onvruchtbare perioden tijdens de 

cyclus van de vrouw vastgesteld kunnen 

worden. Het vormt de basis voor een natuurlijke 

gezinsplanning. De rooms-katholieke theologie 

m.b.t. gezinsplanning zal aan de orde komen. 

 

8 februari 2022 – Over de Stille Omgang 

door Jeroen Brenninkmeijer 

Amsterdam wordt wel de ‘mirakelstad’ 

genoemd vanwege het bekende 

Sacramentsmirakel dat daar heeft 

plaatsgevonden op 15 maart. In 1881 werd de 

Stille Omgang, een processie zonder enige 

aankleding, gezang of gesproken gebed, voor 

het eerst gehouden. Geschiedenis en betekenis 

ervan vormen het thema van de lezing. 

 

22 maart 2022 – De sociale kwestie in de 

christelijke politiek 

door mr. Pia Lokin – Sassen 

Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond 

er door de opkomende industrialisering ook in 

Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos 

was en in grote armoede leefde. Het zijn vooral 

christelijke kabinetten geweest die de basis 

hebben gelegd voor de sociale wetgeving op de 

drempel van de twintigste eeuw. 

 

5 april 2022 – Het Christelijk gebed van 

beschouwing 

door pater Hugo Beuker 

Velen in het moderne westen verlangen ernaar 

zich meer voor de ervaring van Gods 

aanwezigheid open te stellen. In hun zoektocht 

voelen ze zich vaak gedwongen zich tot 

boeddhistische en hindoeïstische bronnen te 

wenden. Vanuit onze eigen traditie staat echter 

een schat aan praktische meditatiemethoden 

klaar om herontdekt en ingezet te worden. 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Het belang van Laudato Sí voor de wereld 
door Jabik Zeinstra 

 

De komende milieutop in Glasgow is een goede 
aanleiding om de encycliek Laudato Sí (2015) 
weer onder de aandacht te brengen. In deze 
encycliek roept paus Franciscus 'alle mensen 
van goede wil' op om met respect en eerbied 
om te gaan met de aarde en de armen. De 
ommekeer waartoe de paus oproept is 
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja 
ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud 
van de schepping, op het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de zwaksten en op 
het welzijn van de generaties die na ons komen. 
 
De ecologische crisis, aldus de paus, wortelt  
eigenlijk in een morele crisis in de harten van de 
mensen in de rijke landen; een morele crisis 
omdat we even respectloos als immoreel met 
de natuur omgaan. ‘Die harten zijn soms leeg en 
dit uit zich in de behoefte aan consumeren. Dit 
gebeurt zonder veel oog te hebben voor de 
gevolgen voor de rest van de wereld’. 
 
Respectloosheid jegens de natuur gaat samen 
met respectloosheid jegens anderen. De kern 
van de katholieke sociale leer weerklinkt als 
paus Franciscus vervolgens internationale 
solidariteit  noodzakelijk acht. ‘Allen zijn 
verantwoordelijk voor allen’, schrijft de paus in 
navolging van zijn voorganger Johannes Paulus II 
(Sollicitudo rei socialis). Dit betekent 
bijvoorbeeld dat persoonlijk eigendom nooit ten 
koste mag gaan van het algemeen welzijn; dit 
algemene welzijn geldt ook voor de armen en de 
toekomstige generaties. 
 
Paus Franciscus speelde in 2015 een beslissende 
rol bij de totstandkoming van de 
milieuakkoorden van Parijs. De Amerikaanse 
president Obama drong er toen bij de paus op 
aan zijn milieu-encycliek uit de te brengen 
voordat de klimaattop in Parijs zou 
plaatsvinden. Een universele morele autoriteit 
was nodig om politici verder te laten kijken dan 
electoraal gewin en de wereldbevolking met de 
neus op de feiten te drukken.  
 
 

Nu wordt opnieuw naar de paus gekeken voor 
de milieutop in Glasgow die in november wordt 
gehouden. Franciscus moet opnieuw helpen alle 
neuzen de ecologische kant op te laten wijzen. 
Maar politieke strategie is niet het enige wat 
Franciscus kan bieden en ook niet het 
belangrijkste. In zijn baanbrekende encycliek 
Laudato Sí sluit Franciscus aan bij de analyse van 
een Amerikaanse historicus dat ‘onze milieu-
problemen zodanig religieus van aard zijn dat de 
oplossing niet anders kan zijn dan wezenlijk 
religieus’.  
 
De titel Laudato Sí is ontleend aan de eerste 
woorden van het loflied op de schepping van 
Franciscus van Assisi. Deze spirituele heilige uit 
de dertiende eeuw stelde ‘het idee van de 
gelijkheid van alle schepselen, inclusief de mens, 
in de plaats van de het idee van de grenzeloze 
heerschappij van de mens over de schepping’. 
De 21ste-eeuwse paus met dezelfde naam wil 
ons in zijn spirituele encycliek eveneens anders 
leren kijken naar de materiele werkelijkheid om 
ons heen: ‘die is niet slechts door God 
geschapen; zij draagt de sporen en de 
aanwezigheid van God in zich. Wanneer 
christenen over ‘schepping’ spreken, moeten zij 
opnieuw leren dit niet als onbezielde materie te 
zien, maar als voortkomend uit Gods eigen 
wezen. Alleen zo kan onze blik op de 
werkelijkheid zodanig veranderen dat onze 
verhouding tot de schepping verandert.’ 
 
In de aanloop naar en tijdens de top van 
Glasgow mag men hopen dat er niet alleen naar 
cijfers wordt gekeken, naar percentages CO2-
uitstoot, economische en financiële gevolgen, 
maar ook met verwondering naar die bezielde 
materiële werkelijkheid om ons heen, waarin wij 
leven en die wij zijn. Dat de onderlinge 
afhankelijkheid van mensen en de rest van de 
aarde sterker tot uiting mag komen. De paus 
omschrijft in dit verband de aarde als ‘het 
gemeenschappelijk huis’.  
De spirituele stem van Franciscus is belangrijk 
voor het redden van onze planeet. 
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Sacrament en emotie 
 
Je vraagt je soms af hoe de Heilige Geest 
werkt. Nou weet ik dat ook niet precies, en het 
zal ook niet iedere keer op dezelfde manier 
gaan, en niet bij iedereen op dezelfde wijze, 
maar af en toe zie ik dat een vormeling of een 
dopeling wordt geraakt. Een grote mond tegen 
de klasgenoten voordat de viering begint, of 
juist heel stil en bang om iets tegen de 
bisschop te zeggen. En als ze dan voor je staan, 
zie je een traantje, een schokkende schouder 
of een trotse blik in hun ogen. Emoties geven 
een reactie van het lichaam. Je kunt de emotie 
bij jezelf voelen. Je kunt de emotie bij de ander 
zien. Je wordt door God aangeraakt.  
 
Ik ben er nooit op uit om iemand emotioneel 
te raken. De priester die het sacrament 
bedient, moet doen wat hij moet doen. De 
juiste ritus volgen en de juiste woorden 
gebruiken. Je kunt en mag de emotie niet bij 
de ander proberen op te wekken. Als de 
emotie komt, betekent dat dat de ontvanger 
tegen de eigen verwachting in toch iets 
bijzonders ervaart. En soms is er ook geen 
emotie. Dan is dat ook goed, want het 
sacrament heeft ook een objectieve kracht in 
zich. Die garantie geeft ons de Kerk. De Heilige 
Geest werkt op tal van manieren en op tal van 
momenten. 
 
Als je wordt aangeraakt doet het wel iets met 
je. Je verandert er door. Het afscheid van mgr. 
Hurkmans in de eucharistieviering in de Sint-
Jan op 14 mei 2016 waarin mgr. De Korte de 
zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit 
nam, was voor mij zo’n moment. Hurkmans 
was toen mijn bisschop en ik had jarenlang met 
hem samengewerkt. Onverwacht overvalt je de 
emotie. Er komen herinneringen voorbij en je 
bent je bewust van het historische moment en 
van de plaats die je in het grote heilsplan van 
God mag innemen. Je mag meedoen, een rol 
spelen, en je leven heeft betekenis. Dat is het 
eigenlijk wat je ervaart. Jouw leven heeft 
betekenis in een groter geheel. Zo’n moment 
roept eerbied op. 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

Synodaliteit 
 
Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met 
Christus aan het hoofd en de bekleders van de 
ambten als leiders van de zichtbare Kerk op aarde. 
Dit laatste zeg ik er bewust bij, omdat ‘samen Kerk’ 
ook wel eens de connotatie heeft dat paus en 
bisschoppen wel gemist kunnen worden. Dat alle 
gedoopten een eigen verantwoordelijkheid hebben 
is nog niet helemaal tot iedereen doorgedrongen. 
De Kerk wordt geleid door paus en bisschoppen, 
maar zíj zijn niet de Kerk.  
 
Paus Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak 
van alle gedoopten. Tijdens de laatste synodes over 
het gezin en over de jongeren heeft hij heel bewust 
de inbreng van gezinnen en de jeugd gezocht. En de 
gewone bisschoppensynode van 2023 wil hij in het 
teken stellen van synodaliteit. Hij zoekt naar wegen 
om alle gedoopten te laten meepraten. En hij 
noemt dat de synodale weg. Het wordt een proces 
van onderop, te beginnen in de bisdommen, 
hoewel … het wordt wel centraal aangestuurd! 
 
Het gaat er de paus om dat we samen luisteren 
naar de Heilige Geest en de tekenen van de tijd juist 
verstaan. Synodaliteit is niet een democratisch 
proces zoals we dat in de politiek kennen en 
waarbij de meerderheid van stemmen bepaalt wat 
het beleid wordt. Het meepraten van de clerus en 
van alle gelovigen moet zich verhouden tot de 
traditie en de leer van de Kerk. We houden aan wat 
Christus ons heeft meegegeven en wat we 
doorheen de geschiedenis als essentieel hebben 
onderkend als ons geloofsgoed (depositum fidei).  
 
Om me een beetje te verdiepen in deze aanpak heb 
ik onlangs twee documenten gelezen van de 
Internationale Theologische Commissie: 
‘Synodaliteit in het leven en de missie van de Kerk’ 
(2018), en ‘Sensus fidei in het leven van de Kerk’ 
(2014). Sensus fidei betekent geloofszin. Het gaat 
om de ware interpretatie van wat God heeft 
geopenbaard en wat Hij wil met de Kerk en de 
wereld. Paus Franciscus zet een tocht uit, en wij 
kunnen aan deze tocht deelnemen. Ik kom er in het 
komende jaar op terug en we zullen zien hoe we 
het gestalte gaan geven. 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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8 september: Maria Geboorte 

 

Op 8 september viert de Kerk het feest van de 

Geboorte van de Heilige Maagd Maria, die 

voortkwam uit het geslacht van Abraham, uit de 

stam van Juda en uit het geslacht van koning 

David. Uit haar is Gods Zoon geboren, mens 

geworden door de Heilige Geest om de mensen 

uit de oude slavernij van de zonde te bevrijden. 

 

De ontvangenis van Maria en haar geboorte, als 

dochter van Anna en Joachim, worden het eerst 

beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het 

apocriefe 'Evangelie over de geboorte van 

Maria', ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ 

genoemd. De eerste bronnen die de viering van 

Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6de 

eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral 

gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van 

de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze 

basiliek was voor de herbouw in de 6de eeuw 

gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de 

devotie zich naar het westen en was in de 

middeleeuwen al een van de belangrijke 

kerkelijke feestdagen geworden.  

 

Het Mariafeest wordt jaarlijks gevierd in zowel 

de Katholieke Kerk als de Orthodoxe Kerk; de 

Orthodoxie viert Maria’s geboorte met een 

aparte liturgie. 

De plaatsing van het feest op 8 september is 

ontleend aan de traditie. Op basis van deze 

datum werd later de viering van Maria-

Onbevlekte-Ontvangenis bepaald: 8 december 

(negen maanden voor 8 september). 

 

 

Geboorte van Maria (Giovanni da Milano, ca 1390) 
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.rkkerk.nl 

www.katholiekleven.nl 

www.rkbijbel.nl 

www.rkliturgie.nl 

www.rkdocumenten.nl 

 

 
 

Wories 
 

Voor al uw tegel en kitwerk 
(nieuwbouw en renovatie) 

 

□ Telefoon : 06 – 55 55 43 91 

□ Telefoon : 0598 – 35 20 14 

□ E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl 

□ Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl 

 

 
 

€ 15,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89 INGB 0669 9127 19 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

Rondom Sint Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

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/

