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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 

9 

7 november 2021 
t/m 

11 december 2021 

 
16 oktober 

 

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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Een feestelijk nieuw begin 

 

Feest moet er zijn, zeg ik met de vader van de 

verloren zoon. 

Want velen konden elkaar en O.L. Heer niet 

meer ontmoeten in hun vertrouwde kerk. 

Anderhalf jaar lang waren we als vogels waar de 

vleugels van samengebonden waren. 

Langzaam aan kwam er wat meer vrijheid, maar 

de bezorgdheid bleef groot. 

Nu lijkt het er op dat we weer tamelijk veilig 

kunnen uitvliegen en elkaar treffen, en we 

mogen hopen dat dit blijft.  

Reden genoeg voor een feestelijke Hoogmis in 

dankbaarheid. 

 

Bovendien is de restauratie van het interieur 

van de St.-Jozefkathedraal voltooid en staat de 

kerk er weer stralend bij. 

 

Feest moet er zijn en wel op zondag 3 oktober 

om 11.00 uur. Bij mooi weer is er na afloop 

gelegenheid om nog samen te zijn - voor 

sommigen wellicht in de parochiezaal en voor 

anderen op het groen aan de Radesingel. Er zal 

koffie en limonade zijn voor jong en oud. 

Voor het eerst is er ook weer crèche voor de 

kleinsten en kinderwoorddienst voor de grotere 

kinderen. 

Er zal ook een kleine fototentoonstelling zijn 

over de restauratiewerkzaamheden, die vaak 

gedetailleerd waren en zo beter te bezien, want 

er is het nodige gebeurd. 

 

Oktober is de Rozenkransmaand. Bij het fraaie 

Mariabeeld zullen we aan het eind van de 

Hoogmis met de kinderen een tientje van de 

Rozenkrans bidden zoals we dat al vele jaren 

doen. 

 

Dat we allen een feestelijk nieuw begin van ons 

parochieleven mogen maken en welgemoed 

verder gaan op onze levensweg met de Heer 

aan onze zijde. 

 

Pastoor R. Wagenaar 
 

Op 3 oktober a.s. feestelijke Hoogmis om 11.00 uur in de kathedraal 
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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 –  2-3 oktober 2021, 27ste zondag door het jaar 

Lezingen             Genesis  2: 18 - 24       |      Hebreeën  2: 9 - 11      |      Marcus  10: 2 - 16 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels)) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
   15.00 Marialof 

   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zaterdag/zondag – 9-10 oktober 2021, 28ste zondag door het jaar 

Lezingen              Wijsheid  7: 7 - 11      |      Hebreeën  4: 12 - 13      |      Marcus  10: 17 - 30 

                               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 –  16-17 oktober 2021, 29ste zondag door het jaar 

Lezingen            Jesaja  53: 10 - 11      |      Hebreeën  4: 14 - 16      |      Marcus  10: 35 - 45 

                               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 –  23-24 oktober 2021, 30ste zondag door het jaar 

Lezingen           Jeremia  31: 7 - 9      |      Hebreeën  5: 1 - 6      |       Marcus  10: 46 - 52 

                               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 –  30-31 oktober 2021, 31ste zondag door het jaar 

Lezingen            Deuteronomium  6: 2 - 6     |     Hebreeën  7: 23 - 28     |     Marcus  12: 28b - 34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 15.00 Marialof 
   17:00 Latijnse H. Mis 

     
 

Maandag –  1 november 2021,  Hoogfeest van Allerheiligen 

Lezingen          Openbaring  7: 2 - 4, 9 - 14      |      1 Johannes  3: 1 - 3      |      Matteüs  5: 1 - 12a 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis  
     
 

Dinsdag –  2 november 2021,  Allerzielen 

Lezingen   Jesaja 25: 6a, 7- 9  |  Openbaring  21: 1 - 5a, 6b - 7  |  Lucas  23: 44 - 46, 50, 52 -53; 24: 1 - 6a  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen Requiemmis  
   19:00 Gezongen Requiemmis  
     
 
 Misintenties 

St.-Jozefkathedraal 
  3 oktober: Henk en Truus Mulder 
10 oktober:  Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Veronica Forsthövel 
17 oktober: Voor Carien en de kinderen 
24 oktober: Jan van Schaik 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Overleden Inge Rockx 
31 oktober: Voor een bijzondere intentie 
2 november: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 

R.K. Kerkhof 

Maandag 4 oktober en 1 november (Allerheiligen & 
Herdenking van de overledenen). Op deze 1ste 
maandagen 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. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
Op dinsdag 2 november (Allerzielen) is er in de 
kapel van het R.K. Kerkhof om 9.30 uur een H. Mis. 
Onze bisschop Mgr. C. van den Hout zal in deze H. 
Mis de overleden bisschoppen en priesters 
herdenken. Na de H. Mis worden de priestergraven 
gezegend.  
 
Graag tot ziens. 

Eucharistievieringen Kapel Bisschop-
Nierman-Centrum 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt 
er een H. Mis plaats om 9.30 uur.  
Op donderdag 7 oktober en donderdag 4 
november hopen wij u te kunnen begroeten 
in de kapel. 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal, 
met in achtneming van een gepaste afstand. 
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Familieberichten 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Oliver Olthof 
 Marta Viviani 
 
Sloten een christelijk huwelijk: 
 Jeroen Nieboer en Laura Priem 
  
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Ben Wiegers (82 jaar) 

Versoepeling Corona-Maatregelen 
Naar aanleiding van de versoepelingen rond de 
Coronamaatregelen hebben de bisschoppen 
besluiten genomen welke versoepelingen er voor 
de Rooms-Katholieke Kerkprovincie gelden vanaf 
25 september. De anderhalve-meter regel komt te 
vervallen, maar men moet een gepaste afstand 
bewaren. 

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’. 

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 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. 

Eerste H. Communie 2022 

 
De Eerste H. Communieviering zal het komend 
jaar zijn op zondag 8 mei in de Sint 
Jozefkathedraal. Kinderen moeten in ieder geval 
8 jaar zijn en in groep 4 of hoger van het 
basisonderwijs zitten. De voorbereiding begint 
in december. 
 
Ouders kunnen hun kind opgeven bij de 
parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten Voorde,  
tel. 050 – 3124215 (werkdagen tussen 10.00-
15.30 uur, behalve woensdag) of per email: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl 

K.V.G. Nieuws Groningen 
Dinsdag  13 november 
 
Lezing over Aletta Jacobs. 
 
De heer Redmer Wolbers, geschiedenisdocent, 
geeft deze avond een lezing over Aletta Jacobs 
door middel van woord en beeld. Aletta, arts en 
feministe, is geboren in Sappemeer in een joods 
gezin. Zij was de eerste vrouw die toegang 
kreeg tot de universiteit. De heer Wolbers weet 
nog veel meer te vertellen over deze 
bijzondere, Groningse vrouw. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238 (wijk Selwerd) tel. 050 
– 5770601. Aanvang 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur). 
 
Tot ziens, Betsy Dietvorst  (050 – 5711343). 

Livestream Uitzendingen St.-Jozefkerk 
 
Wist u dat: 

• in de maand augustus de uitzendingen van 
zaterdag en zondag via YouTube 484 keer 
bekeken zijn? 

• het aantal YouTube abonnees redelijk gelijk 
blijft, met 115 abonnees? 

• onze kerk in de maand augustus 4643 keer 
gevonden is via Google? 

• de parochie zowel de Nederlandse (zondag 
11.00 uur), de Latijnse (zondag 17.00 uur) en 
de Engelse Missen (zaterdag 17.00 uur) live 
uitzendt? 

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

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Lezingen in de Sint Martinusparochie 
 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. 
Informatie over de verschillende lezingen en 
sprekers vindt u ook op de website van de  
Sint Martinusparochie:  
www.stmartinusparochie.nl. 
 
Maandag 18 oktober 2021 – Maria in het 
christelijke Oosten 
door L.C.M.  van Leijsen, theoloog    
 
De figuur van Maria neemt een belangrijke 
plaats in de verschillende tradities van het 
oosters christendom. Welke rol heeft zij? Op 
deze avond kijken we om een antwoord op deze 
vraag te vinden naar een icoon van de ‘Moeder 
Gods’, zoals ze in de meeste tradities wordt 
genoemd. We kijken tevens naar een Bijbeltekst 
die belangrijk is voor de persoon van Maria in 
het christelijk Oosten en naar een toepasselijke 
tekst over Maria uit een oosterse kerk. Met dit 
alles laten we zo als het ware de oosterse 
traditie zelf aan het woord over Maria. 
 
Leo van Leijsen is theoloog. Hij is medewerker 
Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene, een landelijke instelling 
gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 
 
Vooraankondiging 
Dinsdag 16 november 2021 – Een kerkvader 
voor onze tijd – H. John Henry Newman 
door mgr.dr. Everhard de Jong 
 
Kardinaal Newmans denken over de theologie 
van het persoonlijk geweten heeft een grote 
invloed uitgeoefend op de documenten van het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). 
 

 

In memoriam Ben Wiegers 
 

Op 31 augustus is Ben Wiegers (82 jaar) 
overleden, nog gesterkt door het sacrament van 
de ziekenzalving. Al lang sukkelde hij met zijn 
gezondheid en was hij tamelijk aan huis 
gebonden, maar ineens ging het heel snel. 
Rustig is hij ingeslapen. 

 
Van jongs af aan is hij in de kerk actief geweest, 
in verschillende parochies in de stad. Kort na de 
oorlog als misdienaar in de St.-Franciscuskerk, 
later als acolyth in de Sint Martinus. Vervolgens 
ging hij naar de Paterskerk in de Gelkingestraat 
en sinds 1956 kwam hij in de St.-Jozefkerk, die 
later kathedrale kerk werd. Hij hield van de 
liturgie en alles wat daarmee samenhing. Jaren 
was hij de ‘superkoster’ van de kathedraal. Vele 
jaren was hij voorzitter van de Vereniging van 
de Latijnse liturgie en ook van het parochiekoor 
van de Sint Jozef. 
 
Op zondag 10 februari 2019 mocht ik hem de 
erepenning van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden overhandigen met bijbehorende 
oorkonde. Vorig jaar verraste de koning hem 
met de onderscheiding Lid van het Huis van 
Oranje-Nassau. 
 
Dat Onze Lieve Heer hem nu de belangrijkste 
onderscheiding mag verlenen van leven bij Hem 
in het eeuwige nu. Daarvoor hebben wij 
gebeden. 
 
Pastoor R. Wagenaar. 
 

 

Actie Kerkbalans  
Thermometer augustus 2021 

 
Streefbedrag Kerkbalans 2021 

€ 77.000,00 
    Ontvangen t/m augustus 2021 

€ 52.140,08 
 

We zitten dus op  67,7 % van het 
begrote bedrag. 
Helpt u ook mee de 100% vol te 
maken?? 
 
Hebt u uw bijdrage nog niet 
overgemaakt? Dat kan nog steeds. 

rek.nr. NL92 INGB 0000 0117 50 
t.n.v Sint Martinusparochie 
Groningen o.v.v. Kerkbalans 2021 
 

Samen houden we de parochie 
vitaal. Bedankt voor uw bijdrage! 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Allerheiligen 

 
Allerheiligen is het hoogfeest van alle heiligen 
die met Christus in de heerlijkheid zijn. De 
heilige Kerk die nog op aarde pelgrimeert, eert 
op dit hoogfeest in één feestvreugde hun 
gedachtenis; en ook de hemel, waaraan zij deel 
hebben, juicht het uit. Zo wordt de Kerk door 
hun voorbeeld aangespoord, verheugt zij zich 
over hun bescherming en zal zij hun 
overwinningskroon ontvangen, wanneer zij de 
goddelijke majesteit zal aanschouwen tot in de 
eeuwen der eeuwen. 
(Raad voor Liturgie). 
 
In de huidige tijd roepen wij nog steeds de 
voorspraak in van onze heiligen. Heiligen waren, 
zoals onze pastoor het eens ongeveer 
verwoordde, mensen zoals wij, en die in hun 
leven geraakt zijn door Gods’ genade, om hun 
leven in dienst te stellen van Christus en zijn 
Kerk. Zij hebben het Rijk Gods een beetje 
zichtbaarder gemaakt in dit aardse tranendal. 
Het is een bonte schare van mannen en 
vrouwen, groten en kleinen, geleerden en 
doeners, bedelaars, predikers en kluizenaars, 
etc. Voor elk wat wils zou je kunnen zeggen, 
want in deze bonte schare is er voor ieder van 
ons wel een heilige tot wie we ons in het 
bijzonder aangetrokken kunnen voelen en tot 
wie wij ons kunnen wenden om voorspraak bij 
de Heer. 
 
Allerheiligen is een bemoedigend feest in de 
zorgen en lasten van het leven, in het kouder 
wordende najaar waarin de winter zich 
aankondigt. De Kerk wil met deze meer dan 
1000 jaar oude gedenkdag zeggen dat alle 
duisternis van hier niet het laatste is. 
 
 

 
 

 

Oproep: vrijwilligers gezocht voor Crèche en 
Kinderwoorddienst 
 
Nu de Corona-maatregelen versoepeld worden en 
we weer met meer naar de kerk kunnen komen, 
wordt het tijd om een aantal groepen opnieuw op te 
starten. Er komen ook veel jonge gezinnen naar de 
kerk. Voor deze groep was er voor Corona bij de 
Hoogmis van 11.00 uur een Crèche en een 
Kinderwoorddienst. 
 
Crèche 
De crèche biedt kinderen van 0 tot en met 4 jaar 
tijdens de Hoogmis een plekje om te spelen. Er 
moeten twee begeleiders aanwezig zijn. Wanneer 
een kind naar de wc moet, kan er iemand bij de 
groep blijven, zodat er altijd toezicht is. Verder hoeft 
er weinig te gebeuren om de kinderen bezig te 
houden: er zijn kleurplaten en voldoende speelgoed 
aanwezig en meestal komen de kinderen het uurtje 
al spelend door.  
 
Kinderwoorddienst 
Vanaf 5 jaar kunnen kinderen naar de 
Kinderwoorddienst in de pastorie. Zij horen onder de 
woorddienst het verhaal van het Evangelie in voor 
hen begrijpelijke taal. Er zijn voor de 
Kinderwoorddienst twee groepen. De eerste groep is 
van 4 jaar tot aan de Eerste H. Communie en de 
tweede gaat vanaf de Eerste H. Communie dan door 
tot aan de middelbare school. Na de preek komen de 
kinderen weer terug in de kerk. Twee begeleiders 
bereiden de Kinderwoorddienst voor. 
 
Meedoen? 
Wanneer er weer werkgroepen voor Crèche en 
Kinderwoorddienst zijn, geeft dat de ouders de 
mogelijkheid geven zich op de H. Mis te 
concentreren. Het is de bedoeling om ploegen te 
maken waarbij de taken verdeeld kunnen worden 
over meerdere schouders. 
Wilt u meedoen? Voor informatie en hopelijk ook 
aanmelding kunt u terecht bij de 
parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten Voorde, tel. 
050 – 3124215 (werkdagen tussen 10.00-15.30 uur, 
behalve woensdag) of per email: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Maandag 4 oktober 2021 – Franciscus 
van Assisi 
 
“Zalig de armen van geest, want aan hen 
behoort het Koninkrijk der hemelen.” (Matteüs 
5:3) 
 
Op 4 oktober vieren veel mensen dierendag. Dat 
heeft alles te maken met de Heilige Franciscus 
want hij heeft een voorliefde voor dieren en 
sommige verhalen vertellen dat hij kan praten 
met de vogels en de vissen! Soms heeft hij zelfs 
ook voor hen gepreekt. De wolf van Gubbio die 
de stad bedreigt door steeds hun dieren en zelfs 
mensen op te eten, spreekt hij streng toe. 
Franciscus zorgt dat de mensen de wolf dagelijks 
te eten zullen geven en dan zal de wolf hen niet 
meer lastigvallen. 

Franciscus brengt zijn jeugd door in Assisi 
in een rijke familie waar niets hem ontbreekt. 
Hij kan alles krijgen wat hij wil en geniet van 
feesten. Veel tijd en interesse voor studie heeft 
hij niet. Als hij 20 jaar is, wil hij als soldaat gaan 
meevechten in de oorlog tussen Perugia en 
Assisi. Heel ver komt hij niet want hij wordt 
gevangengenomen. Na een jaar in de 
gevangenis, komt hij thuis en wordt ernstig ziek. 
Zo langzamerhand gaat hij wat dieper nadenken 
wat hij verder met zijn leven wil. 

Op weg naar een nieuwe opdracht als 
soldaat krijgt hij een droom. Het is alsof de Heer 
hem vraagt wie hij wil dienen, de Meester of de 
dienaar. Een ontmoeting met een melaatse aan 
de kant van de weg, brengt de innerlijke 
ommekeer. Hij stapt af van zijn paard en 
overwint zijn walging van de stank en het 
aanzien van de melaatse bedelaar. Franciscus 
omhelst hem. Dat vervult hem van een diepe 
vreugde en hij weet: dit is de weg die ik wil 
gaan. 

Een vers uit het evangelie “Neemt geen 
beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel…” 
(Lucas 10: 4) leidt hem verder. Hij wil ‘trouwen’ 
met Vrouwe armoede en zijn leven radicaal aan 
God geven. In hem groeit het verlangen al zijn 
bezittingen te verkopen om zo de parel te 
vinden waar het Evangelie over spreekt.  
Hij brengt meer tijd in gebed door en op een 
dag is hij in het kleine oude, vervallen kerkje van 
San Damiano. Hij kijkt naar Jezus op het kruis en 
hoort Hem zeggen: Franciscus, ga en herstel 

mijn Kerk die in verval is. Franciscus neemt dit 
letterlijk en gaat aan de slag om het kleine 
kerkje weer op te bouwen. Later begrijpt hij dat 
Jezus (ook) de Kerk zelf bedoeld heeft. 

Franciscus trekt zich vaak terug in gebed 
en doet afstand van al zijn rijkdommen. Zijn 
vader begrijpt hem niet, mishandelt hem en 
houdt hem (op 25-jarige leeftijd!) in huis 
gevangen. Uiteindelijk onterft hij zijn zoon. Dit 
voert Franciscus letterlijk uit en hij geeft al zijn 
kleren terug aan zijn vader. Voortaan loopt hij 
rond in armzalige lompen en bedelt hij zijn eten 
bij elkaar. Hij wil totaal voor God en in zijn 
dienst leven. Hij trekt rond, zorgt voor armen en 
zieken en herstelt ook het kleine kerkje 
Portiuncula. 

Deze radicale armoede uit liefde voor 
God trekt verschillende andere mannen aan. Na 
verloop van tijd krijgt Franciscus volgelingen. Hij 
stelt een regel op voor zijn ‘Minderbroeders 
Franciscanen’ en in 1209 gaat hij daarmee naar 
paus Innocentius III in Rome. De paus reageert 
eerst afwijzend op deze nieuwe orde met de 
armzalige broeders. Maar dan krijgt de paus ’s 
nachts een droom waarin hij de Moederkerk 
Sint Jan van Lateranen ziet wankelen en bijna 
omvallen. Plotseling verschijnt er een kleine 
man die zijn schouders eronder zet en voorkomt 
dat de kerk omvalt. De volgende dag laat de 
paus Franciscus nogmaals bij hem komen en 
nadat hij nog nauwkeuriger naar hem heeft 
geluisterd, is hij geraakt door diens eenvoud, 
nederigheid en grote liefde voor God. Iemand 
die wil leven volgens de radicale eisen van het 
evangelie, kan hij toch niet tegenhouden! 

Franciscus en zijn volgelingen kleden zich 
in een bruine pij en dragen sandalen. Hun eten 
bedelen ze bij elkaar en ze trekken rond in Italië 
om de liefde van God te verkondigen. Franciscus 
is de eerste die een levende kerststal bedenkt 
om mensen bewuster het mysterie van Gods 
menswording te laten ervaren. Twee jaar voor 
zijn dood wordt Franciscus ernstig ziek en hij 
ontvangt ook de stigmata (wonden van Jezus’ 
kruisdood). Hij schreef een gebed, het 
beroemde Zonnelied, aan het einde van zijn 
leven toen hij zwaar ziek lag in San Damiano. 
Franciscus sterft als hij pas 44 jaar is. Al twee 
jaar na zijn dood wordt hij heilig verklaard. 
 
Bron: www. samueladvies.nl 
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Hemelse helpers: engelen in de bijbel 

door Jabik Zeinstra 

 

Heel opmerkelijk, dit jaar verschenen er 

publicaties van twee gereformeerde theologen 

waarin zij aandacht vragen voor een thema dat 

in het katholicisme allang een duidelijke plek 

heeft. In juli kwam hoogleraar Arnold Huijgen 

met zijn boek Maria, icoon van genade en 

eerder publiceerde de nieuwtestamenticus Rob 

van Houwelingen een 

verhandeling over 

engelen. In zijn boekje 

Hemelse reisbegeleiding 

behandelt de schrijver 

nagenoeg alle 

tekstgegevens uit het 

Nieuwe Testament (en 

het deuterocanoniek 

bijbelboek Tobit) over 

engelen of 

engelmachten. In twaalf 

verkenningen worden de 

bijbelse gegevens 

toegelicht. 

 

Het eerste hoofdstuk 

‘Gedienstige geesten’, 

fungeert als een 

voorstelling van de 

engelen in hun aard en 

functie: als geestelijke wezens zijn Gods engelen 

werkzaam in het krachtenveld van de Heilige 

geest; engelen maken Gods aanwezigheid en 

bijstand concreet op onze levensreis.  

 

De volgende hoofdstukken bespreken telkens 

een aartsengel: ‘Michaël, de strategische 

strijder’, ‘Gabriël, de heroïsche boodschapper’, 

en ‘Rafaël, de geneeskundige reisgenoot’. 

Daarbij weet de auteur elke engelvorst aan de 

hand van de bijbelse gegevens te typeren. Ze 

zijn niet meer eenkleurig wit, maar hebben elk 

een uniek karakter en een eigen bijdrage. De 

auteur beargumenteert dat de geheimzinnige 

tegenhouder in 2 Tessalonicenzen 2: 7 niemand 

minder is dan Michaël. Volgens het boek Tobit 

maakt de aartsengel Rafaël (Rafaël betekent 

‘God geneest’) telkens gebruik van natuurlijke 

middelen om mensen te genezen. Het valt op 

dat Rafaël voor alle lof en dank naar de 

Almachtige verwijst.  

 

In het vijfde hoofdstuk 

identificeert de auteur Jezus 

zelf als ‘de ware 

jakobsladder’: engelen gaan 

op en neer op de 

Mensenzoon, zoals op een 

ladder. Dit is echter niet in lijn 

met de tekst van Johannes 1: 

51 (NBV); Jezus is niet de 

ware jakobsladder, maar de 

ware Jakob naar wie de 

engelen afdalen. 

 

In hoofdstuk zes zijn de 

‘Beschermengelen’ aan de 

orde. Van Houwelingen stelt 

de zeven aartsengelen gelijk 

aan de beschermengelen van 

eenvoudige gelovigen. Sporen 

over deze engelen vinden we ook al in het OT: 

‘Hij zal zijn engelen opdracht geven om over u te 

waken´ (Ps. 91: 11). 

 

Hoofdstuk zeven, ‘Engelen als 

uitvaartverzorgers’, gaat over de rol die engelen 

spelen bij het overlijden. Hoofdstuk acht, 

‘betrokken engelen’, bespreekt diverse passages 

waarin engelen erg aandachtig toekijken. Zo 

verheugen ze zich als een zondaar tot inkeer 

komt en waken ze over de goede orde in de 

eredienst. Zij fungeren ook als hemelse getuigen 

van de trouw of ontrouw van Jezus’ volgelingen. 
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Het negende hoofdstuk, ‘Engelmachten in de 

lucht’, reikt een gebalanceerde kijk aan op 

engelen. In het NT vinden we een waarschuwing 

van Paulus tegen engelenverering, bidden tot 

engelen is dan ook ongepast. 

 

Hoofdstuk tien gaat over Openbaring, ‘Een boek 

vol engelen’. De auteur weet complexe en 

raadselachtige materie te verhelderen. De 

engelwezens in Openbaring categoriseert hij 

(tolkengelen, troonengelen, wraakengelen, …) 

en hij brengt verslag van hun rol in het geheel, al 

houdt hij daarbij te weinig rekening met het 

visioenkarakter van Openbaring.  

Hoofdstuk elf, ‘Vreemde gasten’, wijst op de rol 

die engelen spelen bij christelijke gastvrijheid. 

 

Het twaalfde hoofdstuk, ‘Engelen op je weg’, 

dient als terugblik, en betoogt dat oog voor het 

onzichtbare bij de opdracht van de theologie 

hoort. Ook engelen verdienen dus de nodige 

aandacht. 

 

N.a.v.: Rob van Houwelingen, Hemelse 

reisbegeleiding, Sporen van engelen in het 

Nieuwe Testament, KokBoekencentrum, Utrecht 

2021, 110 blz., € 13,- 

 

Een Interview met de auteur verscheen onlangs in 

het Katholiek Nieuwsblad (nr. 31). 

 

 

Column van de bisschop 

Strafvermindering 

 

“De politierechter heeft vier mannen van 28 tot 

44 jaar uit Groningen en Hoogezand 

veroordeeld tot werk- en gevangenisstraffen 

voor hun betrokkenheid bij voetbalrellen in 

Groningen.” Een stukje verderop in het artikeltje 

in de krant  van 17 juli 2021: “Wel hield de 

politierechter rekening met de impact die de 

knokpartij [in de Grote Kromme Elleboog] heeft 

gehad.” Dit is zomaar een artikeltje uit de krant 

dat mij op het volgende idee bracht. 

Er wordt soms strafvermindering toegepast 

omwille van de beeldvorming en de negatieve 

publiciteit die zich rondom de dader van een 

misdrijf heeft gevormd en waardoor hij al deels 

gestraft is. Strafvermindering omdat de 

gedetineerde zich goed heeft gedragen en 

verantwoordelijkheid heeft genomen; 

strafvermindering omdat de dader zijn schuld 

ruiterlijk heeft toegegeven.  

 

Er kunnen redenen zijn om een opgelegde en 

verdiende straf te verminderen of zelfs om 

gratie te verlenen. Dat is precies wat er aan de 

hand is bij een aflaat. Door het verrichten van 

een goed werk kunnen we vermindering krijgen 

van de straffen die we omwille van onze zonden 

hebben opgelopen.  

 

Als we in de kerk over aflaten spreken is dat iets 

geestelijks (verkorting van de tijd in het 

vagevuur), maar dit principe komt eigenlijk 

overeen met wat in het maatschappelijk leven 

ook plaats vindt: een straf wordt verminderd of 

deels kwijtgescholden, omdat de rechter 

vertrouwen heeft in de goede wil van de 

persoon die de straf opgelegd heeft gekregen. 

Een straf kan nodig zijn, maar het is beter om 

het goede te stimuleren en niet te demotiveren. 

 

Een straf is niet alleen maar objectief; er zijn 

altijd persoonlijke dingen die een rol spelen en 

waar de rechter rekening mee houdt. Zou God 

ook geen rekening houden met ons, met onze 

goede wil en goede daden? Houden ouders en 

leerkrachten ook geen rekening met wíe het is 

die iets fout gedaan heeft? Voor de een is een 

andere aanpak nodig dan voor een ander. 

 

Vagevuur en aflaten zijn eerder een blijk van 

Gods barmhartigheid dan dat Hij er ons kwaad 

mee doet. Hij helpt ons er alleen maar mee op 

de goede weg. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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Aanbod Cursussen Bonifatius Academie 
najaar 2021 
 
De Bonifatius Academie heeft voor dit najaar 
twee cursussen voorbereid. 
 
Cursus Kerk- en geloofscommunicatie  
De startdag van deze cursus valt op zaterdag 2 
oktober a.s. Het is een vervolg op een eerdere 
cursus, maar nieuwe deelnemers aan de cursus 
zijn van harte welkom!   
 
Aan bod komen verschillende aspecten van 
Kerk- en geloofscommunicatie, zoals Kerk en 
perscommunicatie, Fotografie en 
geloofscommunicatie, Kerkblad redactie anno 
2021 en een introductie op de trainingscursus 
‘Videocommunicatie met mobiele telefoon’. 
Een belangrijk onderdeel wordt een 
samenwerkingsproject vanuit parochies aan een 
multimedia productie van een Kerstspecial van 
het kwartaalmagazine Spreek! van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden.  
 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam doet opnieuw 
mee en vertelt over hun Kathedraal TV, 
verbonden met de St. Bavo in Haarlem. 
Journalisten van het Katholiek Nieuwsblad en 
het christelijk Friesch Dagblad vertellen over 
hun werk voor de lokale geloofsgemeenschap.   
Voor het volledige programma zie de website 
van het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
In verband met de organisatie van de (gratis) 
lunch en catering is opgave uiterlijk 30 
september nodig bij l.winter@bisdomgl.nl 
Datum: 2 oktober  
Plaats: Bisdomhuis Groningen, Ubbo 
Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen 
Deelname via live-stream is ook mogelijk 
Tijdstip: 9.30-16.30 uur 
Cursusleider: Lammert de Hoop 
 
Basiscursus Geloofsbelijdenis   
Deze cursus is een module van het totale 
aanbod van de Bonifatius Academie. 
Het is één van de basismodules die gevolgd 
moet worden om het getuigschrift van de 
Bonifatius Academie te verwerven.    
 

De cursist kent na deze module de 
basisbegrippen van de geloofsbelijdenis; 
heeft zich deze begrippen eigen gemaakt en kan 
daarmee aan anderen inzicht geven in de kern 
van het geloof van de kerk. Daarbij gaat het 
onder meer om: het ontstaan en de 
geschiedenis van de geloofsbelijdenis; de 
inhoud van de geloofsbelijdenis van Nicea en de  
verschillen tussen de verschillende 
geloofsbelijdenissen (Nicea/Constantinopel en 
de apostolische). 
Er wordt een actieve deelname van de 
deelnemers gevraagd. Tussen de bijeenkomsten 
in wordt leeswerk opgegeven uit het boek: 
“Geloof onder woorden”.  
De cursus bestaat uit drie fysieke 
bijeenkomsten, en een thuisopdracht. Er is de 
mogelijkheid, als de groep dat wenst, om de 
resultaten van de thuisopdracht fysiek met 
elkaar te delen. Dan komt er nog een 
bijeenkomst bij die de groep samen kan 
plannen.  
 
Data: 18 oktober, 3 november, 17 november 
Plaats: Bisdomhuis Groningen, Ubbo 
Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
Cursusleider: Germa Kamsma-Kunst 
Opgave: l.winter@bisdomgl.nl 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging 

Dag van het Jodendom 2022 
 
De jaarlijkse Dag van het Jodendom van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden is op 
zondagmiddag 9 januari 2022 in de 
Folkingestraat synagoge te Groningen.  
Het thema is: Kunst & Verbeelding in de 
christelijke en joodse wereld.  Gastsprekers zijn 
Jaron Beekes, eindredacteur van 
Museumtijdschrift,  en Sible L. de Blaauw, 
hoogleraar Kunstgeschiedenis en 
Vroegchristelijke kunst. 
 
Meer informatie is op te vinden op de website 
van het bisdom Groningen-Leeuwarden: 
https://bisdomgl.nl/jaarlijkse-dag-van-het-
jodendom-9-januari-2022/ 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://bisdomgl.nl/jaarlijkse-dag-van-het-jodendom-9-januari-2022/
https://bisdomgl.nl/jaarlijkse-dag-van-het-jodendom-9-januari-2022/
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Verslag van het Roepingenweekend 2021 in Thuine 

door Thomas Tran 

 

Van vrijdag 20 augustus t/m 22 augustus ben ik, 

samen met de ‘roepingengroep’ van het bisdom 

Groningen Leeuwarden, voor een weekend in 

een klooster in het kalme Thuine geweest, 

gelegen in Duitsland. Van begin tot eind was het 

prachtig. Met open armen verwelkomd door 

zeer lieve zusters. Zij zorgden ervoor dat we 

goed gevoed waren door ons elke dag 

overheerlijk eten te geven en ze zorgden ervoor 

dat we elke nacht goede nachtrust kregen door 

hun comfortabele bedden en gebeden. Je kan 

hiermee gemakkelijk concluderen dat je aan 

gastvrijheid niet tekort komt als je bij hen 

verblijft. Je beleeft in Thuine het dagelijkse 

leven van de zusters tot zekere mate, wat voor 

mij heel bijzonder was, omdat ik nog nooit in 

een authentiek klooster was geweest. Als 

katholiek is het wel mooi om dat te ervaren, 

gezien het onderdeel is van je geloof. We 

werden vergezeld door onze bisschop en 

pastoor Tjepkema. Met hun wijsheid en 

gezelligheid werden we door hen begeleid in het 

roepingenweekend. Je hoort wel vaker: "Je leert 

elke dag nieuwe dingen", maar hoe vaak zijn die  

 dingen nou gerelateerd met het katholieke 

geloof? Voor mij, om eerlijk te zijn, niet vaak.  

Zo'n roepingenweekend functioneerde dus voor 

mij als een eyeopener. Je leert over de essentie 

van de vele aspecten binnen het katholieke 

geloof. Mocht je je pad willen zoeken in de 

voetstappen van Jezus, dan is dit een heel goed 

manier van speuren. Niet alleen omdat het zo 

leerzaam is, maar ook omdat die speurtocht 

gepaard is met leeftijdsgenoten die gelijke 

bedoelingen hebben. Ook de verscheidene 

sprekers met veel wijsheid en ervaring met 

betrekking tot het katholieke geloof brachten 

ons veel waarde. Door hen heb ik me 

gerealiseerd dat het katholieke geloof niet 

zomaar een simpel religie is, maar ook een 

uitdaging. God houdt van ons, maar God geeft 

ons niet zomaar een rooskleurig leventje. Door 

uitdagingen groeien we, in onze lichamen en in 

onze zielen. Door uitdagingen komen we dichter 

bij god. Het roepingenweekend is voor mij en 

vele anderen een zeer goede en onvergetelijke 

ervaring. Met andere woorden, kom jij er 

volgend jaar ook bij?’ 

 

 

 

Nieuw: Roepingenavonden in Heerenveen 
 
Pastoor Tjitze Tjepkema biedt elke 3e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur in de kerk van Heerenveen 
een heuse roepingenavond!  
Het programma van de roepingenavonden is viering van de heilige mis, een gezamenlijke warme maaltijd 
en aansluitend opbouwende catechese geïnspireerd door de boeken ‘Youcat’ en ‘God Roept’. 
De eerste roepingenavond is al geweest, de datums van de komende roepingenavonden zijn: 15 oktober, 
19 november en 17 december. 
Hopelijk doen jullie mee met onze toffe acties en evenementen, en bidden jullie voor roepingen in ons 
prachtige bisdom en voor je eigen roeping! 
We hebben het aanmeldformulier voor de roepingenavond van 15 oktober open gezet! Denk erom dat 
bij de aanmelding het gebruik van een tikkie wel nodig is om voor het eten te zorgen. Ben je niet in de 
gelegenheid om dit te betalen vanwege financiële redenen, dan is dit natuurlijk geen probleem en ben je 
ook echt welkom! Geef je wel even op voor de telling. 
Aanmelden via: het aanmeldformulier op de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden.  
Tot snel bij een van onze activiteiten! 
 
Meer weten? Neem contact op met Johan Krijnsen: 06-25248674 of via de mail: 
johankrijnsen@hotmail.com. 

mailto:johankrijnsen@hotmail.com
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De Rozenkrans 

 

Op 7 oktober viert de Kerk het feest van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daarnaast staat de 

hele maand oktober in het teken van dit gebed. De basisvorm van de Rozenkrans (of het Rosarium) 

bestaat uit een herhaling van het Onzevader, tien Weesgegroeten en de lofprijzing van de Drie-eenheid. 

 
Zo bidt men de Rozenkrans  

De Rozenkrans begint met een kruisteken en de 

woorden: In de naam van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. Amen.  

Bij het kruis bidt men de geloofsbelijdenis: Ik 

geloof in God …  

Bij de eerste grote kraal bidt men:  

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen, 

gevolgd door een Onzevader.  

Bij de eerste drie kleine kralen bidt 

men:  

Ik groet u, Maria, dochter van God de 

Vader, gevolgd door een 

Weesgegroet.  

Ik groet u, Maria, moeder van God de 

Zoon, gevolgd door een Weesgegroet.  

Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige 

Geest, gevolgd door een Weesgegroet.  

Bij iedere grote kraal wordt het Eer aan de 

Vader gebeden. Dan volgt een geheim. Daarna 

wordt het Onzevader gebeden. Bij elke kleine 

kraal wordt het Weesgegroet gebeden. Het 

Rozenkransgebed wordt besloten met een 

kruisteken.  

 

Elke dag van de week zijn eigen geheimen 

Maandag: Blijde geheimen  

Dinsdag: Droevige geheimen  

Woensdag: Glorievolle geheimen  

Donderdag: Geheimen van het licht  

Vrijdag: Droevige geheimen  

Zaterdag: Blijde geheimen  

Zondag: Glorievolle geheimen 

 

 

De 20 geheimen van de Rozenkrans  

De twintig geheimen omvatten het hele leven 

van Jezus.  

 

De blijde geheimen zijn:  

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan 

Maria.  

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.  

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.  

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.  

Jezus wordt in de tempel wedergevonden.  

 

De droevige geheimen zijn:  

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.  

Jezus wordt gegeseld.  

Jezus wordt met doornen gekroond.  

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie.  

Jezus sterft aan het kruis.  

 

De glorievolle geheimen zijn:  

Jezus verrijst uit de doden.  

Jezus stijgt op ten hemel.  

De Heilige Geest daalt neer over Maria en de 

apostelen.  

Maria wordt in de hemel opgenomen.  

Maria wordt in de hemel gekroond.  

 

De geheimen van het licht zijn:  

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.  

Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana.  

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot 

bekering.  

Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.  

Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste 

Avondmaal.  
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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/

