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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 

10 

12 december 2021 
t/m 

15 januari 2022 

 
20 november 

 

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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Synodaal Proces 
 

Zondag 17 oktober is het Synodaal Proces van 

start gegaan in de wereldwijde katholieke Kerk 

en zo in alle bisdommen van ons land. 

Wat is een synode in de R.K. Kerk? We kennen 

een concilie als vergadering. Dan komen alle 

bisschoppen ter wereld samen onder leiding van 

de Paus, zoals het tweede Vaticaans Concilie 

(1962-1965). 

Synode als vergadering is ook al in de vroege 

Kerk bekend, maar is meer regionaal. 

 

Nu gaat het om 

een synode die 

wereldwijd 

regionaal is, op 

verzoek van de 

Paus, die hiermee 

een spirituele 

impuls aan de 

hele Kerk op 

plaatselijk gebied 

wil geven. Het is 

geen democrati-

seringsproces, 

maar een nadere 

uitwerking van 

Vaticanum II dat 

in de grote en 

belangrijke 

constitutie over 

de Kerk, Lumen Gentium (Licht van de volken), 

voor het eerst het volk Gods voorop stelt en 

daarna pas de hiërarchie. 

 

De leidende gedachte van de Paus is dat alle 

gelovigen geroepen zijn, door hun doopsel, om 

bij te dragen aan de zending van de Kerk in de 

wereld. Bisschoppen en priesters geven leiding 

maar in dienstbaarheid. Geen synodaliteit 

zonder gemeenschap en zonder deelname van 

allen en wel omwille van de 

gemeenschappelijke opdracht: missie.  

Immers, de Kerk is gericht op de evangelisatie 

en het geven van een profetisch voorbeeld aan 

de wereld. 

Het gaat in dit synodaal proces, dat bekroond 

wordt met een Bijzondere Synode in Rome in 

2023, om verdieping van het geloof en het 

geloofsleven. 

 

Drie thema’s staan centraal: communio, 

participatio en missio: gemeenschap, deelname 

en zending. Die drie 

thema’s gaan alle 

gelovigen aan. Het 

hele proces moet 

zich verder 

ontwikkelen en 

vorm krijgen, maar 

één ding is zeker: 

wij moeten vurig 

bidden tot de 

Heilige Geest. Hij 

moet ons leiden en 

de weg wijzen. 

 

Misschien bidden 

wij te weinig tot de 

Heilige Geest, maar 

Hij is het die leven 

geeft, in beweging 

zet, tot leven en 

bloei brengt. Wij spreken over het vuur van de 

Heilige Geest. Dat onder zijn leiding Gods Kerk 

tot nieuwe bloei mag komen en een helder licht 

van de volken mag zijn. 

 

Het gebed tot de Heilige Geest dat ons wordt 

aanbevolen om te bidden, vindt u in dit blad. 

Ook op kaarten achter in beide kerken te 

verkrijgen. 

Dat wij het mogen bidden, persoonlijk, in 

gezinsverband, hoe dan ook. 

 

Pastoor Rolf Wagenaar 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 
19.00: H. Mis (donderdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
17.00: H. Mis (Engels) 
 

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

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

 

Zaterdag/Zondag – 6-7 november 2021, Hoogfeest H. Willibrord 

Lezingen       Jesaja  52: 7 - 10     |     Hebreeën  13: 7 - 9a, 15 - 17a     |     Marcus  16: 15 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

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

 

Zaterdag/Zondag – 13-14 november 2021, 33e zondag door het jaar 

Lezingen        Daniël  12: 1 - 3      |      Hebreeën  13: 11 - 14, 18      |      Marcus  13: 24 - 32 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 20-21 november 2021, Christus, Koning van het Heelal 

Lezingen         Daniël  7: 13 - 14      |      Apokalyps  1: 5 - 8      |      Johannes  18: 33b - 37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

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

 

Zaterdag/Zondag – 27-28 november 2021, 1e zondag van de Advent 

Lezingen         Jeremia  33: 14 - 16    |    Tessalonicenzen  3: 12 - 4: 2    |    Lucas  21: 25 - 28, 34 - 36 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

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 –  4-5-december 2021, 2e zondag van de Advent 

Lezingen            Baruch  5: 1 - 9      |      Filippenzen  1: 3 - 6, 8 - 11      |      Lucas  3: 1 - 6 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

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

 

Woensdag  –  8-december 2021, Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis 

Lezingen           Genesis  3: 9 - 15, 20    |     Efeziërs   1: 3 - 6, 11 - 12  |     Lucas  1: 26 - 38 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 
 Misintenties 

 
Sint Jozefkathedraal 
7 november: Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 
 Voor Willem en Sanne van  
 Crimpen 
14 november: Jan van Schaik 
 Overleden zoon Hans 
 Glenda Kroozendijk 
21 november: Hilda Spoelder 
28 november: Jan van Schaik 
 Peter en Margriet van Rooijen 
 Yvonne Kessels-Snijders 
5 december: Hetty Leppink 

Collecte doeleinden: 
 
  7 november: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding bisdom 
14 november: 1. Parochie 
 2. Onkosten gebouwen 
21 november: 1. Parochie 
 2. Diocesane jeugdcollecte 
28 november: 1. Parochie 
 2. Parochiekoren 
  5 december: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding bisdom 

R.K. Kerkhof 
 

Maandag 6 december 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, met in achtneming van een gepaste 

afstand. 

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 2 december hopen wij u te kunnen 

begroeten in de kapel. 

Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal, 

eveneens met in achtneming van een gepaste 

afstand. 

Liturgie op weekdagen  
 
Op de weekdagen wordt in de St.-Jozefkathedraal om 12.00 uur het Angelusgebed gebeden met 
aansluitend rozenkransgebed en middaggebed. Daarna is om 12.30 uur de H. Mis.  
De St.-Jozefkerk is doordeweeks geopend vanaf 11.00 uur; dinsdag t/m vrijdag tot 13.00 uur; zaterdag 
tot 16.00 uur.  
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Geldende Corona-Maatregelen 
 
Naar aanleiding van de versoepelingen rond de 
Coronamaatregelen hebben de bisschoppen 
besluiten genomen welke maatregelen voor de 
Rooms-Katholieke Kerkprovincie nog steeds van 
kracht zijn vanaf 25 september: 
1. De anderhalve-meter regel komt te vervallen, 

maar men moet een gepaste afstand 
bewaren. 

2. Bezoekers van vieringen hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien. 

3. Volkszang is met ingang van 25 september 
weer toegestaan; koren behoren de RIVM 
richtlijnen te volgen. 

4. De tongcommunie wordt nog niet 
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de 
hand de communie willen ontvangen blijft de 
bestaande oplossing van kracht, namelijk het 
gebruik van een eigen corporale. 

5. De regel dat er bij de vredeswens geen 
handen worden geschud blijft gehandhaafd. 

6. Biechten kan nog niet plaatsvinden in een 
biechtstoel. 

7. Alle basisregels blijven gelden: handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 
thuisblijven en testen bij klachten en zorgen 
voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. 

 
 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Matteo Amante 
 Hermanus Bel 
 Nelson Kabali 
 Nia Kabali 

Eerste H. Communie 2022 
 
De Eerste H. Communieviering zal het komend 
jaar zijn op zondag 8 mei in de St.- 
Jozefkathedraal.  
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.  
Kinderen moeten in ieder geval 8 jaar zijn en in 
groep 4 of hoger van het basisonderwijs zitten. 
De voorbereiding begint in december. 

Kindercrèche en kinderwoorddienst 
 
De crèche en de kinderwoorddienst zijn weer 
opgestart. 
Iedere zondag tijdens de H. Mis van 11.00 uur is 
er voor de allerkleinsten de crèche in een 
bovenzaal van de pastorie. 
De kinderwoorddienst is er ook iedere zondag 
behalve bij de gezinsmis. Kinderen die nog niet 
de Eerste H.Communie hebben gedaan komen 
bijeen in de parochiezaal beneden en de oudere 
kinderen in de grote zaal boven. 

Kerkwachten voor zaterdag gezocht! 
 

Tot Pasen is de openstelling van de St.-
Jozefkathedraal alleen op zaterdag. Juist voor de 
zaterdagen zoeken we aanvullingen met 
kerkwachten. 
Wat wordt er van u verwacht? Een wakend oog 
en mobiel zijn is voldoende. Er wordt niet van u 
gevraagd om de functie van gids te vervullen. 
Samen met nog een collega van de Kerkwacht 
brengt u een paar uur door in sfeervolle rust. U 
zit er dus niet alleen, gezelligheid is belangrijk!  
Wij hopen dat u ons wilt komen helpen! 
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op 
met: Joke Vos, Tel. 050 – 5261924, of per e-mail: 
j.voslaren@hotmail.com. 

K.V.G. Nieuws 
 

Dinsdag 23 november: Erik Hulsegge vertelt 
 
Erik Hulsegge is redacteur en presentator bij RTV 
Noord. Hij schrijft iedere zondag zijn column: 
‘Hulsegge op zondag’. Hij komt ons vermaken 
met serieuze en luchtige verhalen. 
Deze avond zijn introducés van harte welkom. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238 in Selwerd (050 – 
5770601). 
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 5711343) 

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. 
 
16 november 2021 – Een kerkvader  voor onze 
tijd – H. John Henry Newman 
door mgr. E. de Jong 
Mgr. dr. Everard de Jong (1958), hulpbisschop 
van Roermond, bisschop voor de krijgsmacht. 
Promoveerde in de wetenschapsfilosofie op een 
proefschrift over Galileo Galilei in Washington 
D.C.  
In het Engeland van de 19de eeuw, en dan met 
name in Oxford, straalde de ster van de H. John 
Henry kardinaal Newman (1801-1890).  
Door zijn studies van de kerkvaders 
kwam hij geleidelijk tot de conclusie dat 
de ware Kerk van Christus niet, zoals hij 
dacht en verdedigde, in het midden lag 
tussen de Protestanten en de Katholieke 
Kerk, namelijk in de Anglicaanse Kerk, 
maar in de katholieke Kerk zelf. Hij werd 
een van de leiders van de Oxford-beweging, en 
in 1845 bekeerde hij zich tot de katholieke Kerk, 
waarbij hij velen inspireerde hetzelfde te doen. 
Stond hij in zijn Anglicaanse tijd beroemd als 
predikant van de Universiteitskerk, later werd 
hij alom gewaardeerd als theoloog van het 
ontwikkelingsproces van de theologie, als 
oprichter van de katholieke universiteit van 
Dublin, als schrijver van een boek over de 
psychologie van de instemming en van 
historische romans en dichtwerken. 
In 1879 werd hij geëerd met de titel kardinaal. 
Zijn denken over de theologie van het 
persoonlijk geweten heeft een grote invloed 
uitgeoefend op de documenten van het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965). 
Zijn onverminderde actualiteit voor de 
postmoderniteit ligt o.a. in het feit dat hij in een 
tijd van religieus relativisme in het diepst van de 
menselijke subjectiviteit (het geweten) de basis 
voor de objectiviteit van de geloofsleer en de 
eenheid met de gemeenschap van de Kerk 
terugvond.

Vooraankondiging 
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. 
 

 

Bizarre ontvreemdingen 
 
Tot mijn spijt moet ik u deelgenoot maken van 
diefstal die de afgelopen maand heeft plaats 
gehad in de St.-Jozefkerk. 
Begin juli bleek ineens het zondagse missaal in 

groen lederen band en in een 
grijze kartonnen hoes in de 
sacristie bewaard, verdwenen. 
Overal hebben we gezocht: 
sacristie, zolder en kerk. 
Nog steeds niet terecht. 
Wie neemt zoiets mee? 

U ziet een afbeelding van het altaarmissaal dat 
we door de week gebruiken. Het formaat is 
hetzelfde: 7 cm. dik, 25 cm. lang, 18 cm. breed. 
Alleen de kleur is anders – in groen lederen 
band gebonden.   
 
Toen onlangs de steigers uit 
de kerk weggehaald waren, 
konden we na tweeënhalve 
maand eindelijk weer op 
donderdag de uitstelling van 
het Allerheiligste in de monstrans vieren. 
Echter de pyxis, waarin de geconsacreerde 
hostie (!) werd bewaard, bleek onvindbaar. 
Een nog ernstiger diefstal, uit het kleine 
tabernakel van het St. Jozefaltaar, waar die was 
opgeborgen en waar de cibories ook in stonden 
tijdens de restauratiewerkzaamheden. 
Heiligschennis, schokkend. Wie doet zoiets? 
Mocht u iets weten of gezien hebben, dan 
hopen we dat u dit wilt melden. 
 
Namens het kerkbestuur,     
plebaan Rolf Wagenaar

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Medische zorg voor zwangere vrouwen 

in de Gazastrook 

 

De Sint Martinusparochie steunt als 

Adventsactie 2021 een project om de 

gezondheid van 

moeders en 

kinderen in de 

Gazastrook te 

verbeteren. 

 

Wat is er aan de 

hand?  

De Gazastrook 

is een smalle strook land, ingeklemd tussen de 

Middellandse Zee en Israël. De mensen in de 

Gazastrook lijden onder een combinatie van 

problemen: een slepend politiek conflict, 

instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe 

armoede en beperkingen in hun gaan en staan. 

Ze leven veelal van humanitaire hulp die 

momenteel echter fors afneemt, onder andere 

door covid-19 restricties. Zwangere vrouwen en 

jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% 

van de zwangere vrouwen is ondervoed en 

meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft 

aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel 

van de kinderen tot één jaar kampt met 

bloedarmoede. Covid-19 verergert de situatie: 

nu de gezondheidszorg zich met name richt op 

het bestrijden van het virus, kan dit ten koste 

gaan van de zorg aan zwangere vrouwen en 

jonge kinderen. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van het project is om zwangere 

vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische 

zorg te bieden en om de gezondheid van 

moeders en jonge kinderen te verbeteren. In 

het gebied is geen medisch centrum en veel 

zwangere vrouwen moeten naar een ander 

district reizen om medische zorg te krijgen. De 

meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en 

de medische behandelingen echter niet 

veroorloven en krijgen dus geen enkele 

medische ondersteuning tijdens en na hun 

zwangerschap. De lokale caritasorganisatie 

Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp 

van de Vastenactie. 

 

Hoe doen we dat? 

Het medische team van Caritas Jeruzalem 

zal zo’n 200 zwangere vrouwen in het 

district Wadi Al Salga uitgebreide 

prenatale zorg bieden. Daarbij komen de 

vrouwen voor ze bevallen ten minste vier 

keer op consult bij het medische team. 

Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot 

vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders 

(meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke 

kinderen het best kunnen verzorgen. 

 

Graag sluit onze parochie aan bij dit project. 

U doet toch ook mee? 

Maak uw bijdrage over op rek. NL89 INGB 0669 

9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. 

Adventsactie 2021. Ook kunt u uw bijdrage in de 

bus achter in de kerk doen. 

 
 

In de boekenstand:  

Van Drie Engelen tot Driekoningen 

Bidden om betere tijden 

 

Er verscheen onlangs een nieuw (dubbeldik) 

deeltje met gebeden en overwegingen van 

Adveniat. Een prachtig boek voor iedereen die 

in deze periode wil bidden om betere tijden. 

Met bijdragen van onder meer: 

Anselm Grün, Wil Derkse, Katharina Michiels, 

Anima Christi, Thomas Quartier, Angela 

Holleboom, Gerard de Korte, Jan Hendriks, Kris 

Gerlaude, Benoît Standaert, Manu van Hecke, 

Jan Stuyt, Marinus van den Berg en Arjen 

Bultsma. 

In onze boekenstand kunnen wij u dit boek 

aanbieden voor € 3,00 per stuk.  
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Christus Koning 

 

Jezus sprak: 

Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd ik geboren en 

hiertoe ben Ik in de wereld gekomen 

om getuigenis af te leggen 

van de waarheid. 

Alwie uit de waarheid is, 

luistert naar mijn stem. 

(Johannes 18: 36-37) 

 

Het hoogfeest 'Christus 

Koning van het heelal' wordt 

gevierd op de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar. Het 

viert de universele 

heerschappij van Jezus, het 

geïncarneerde Woord van 

God. Christus Koning is de 

plechtige afsluiting van het 

kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de 

Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor 

dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus 

Christus Universorum Rex. Het werd ingesteld 

door paus Pius XI in 1925 bij het zestiende 

eeuwfeest van het Concilie van Nicea. De 

encycliek die hij daartoe schreef was Quas 

Primas. Op genoemd Concilie werd plechtig 

uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is en 

“één in wezen met de Vader": Deum de Deo, 

Lumen de Lumine, Deum verum de Deo 

vero ('God uit God, Licht uit Licht, ware God uit 

de ware God') uit het Credo.  

 

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie vond het 

feest van Christus Koning plaats op de laatste 

zondag van oktober. Bij die viering hoorde ook 

de plechtige toewijding van de gehele mensheid 

aan het Goddelijk Hart. Thans vindt het plaats 

op de vijfde zondag vóór Kerstmis. 

 

De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal' 

benadrukt de rol van Jezus als heerser van de 

schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel 

aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en 

Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude 

orde, waarin de mens onderworpen was aan de 

macht van de dood. Al wie in 

Christus gelooft zal worden 

verheven tot een schepsel dat de 

eeuwige heerlijkheid zal mogen 

genieten. 

 

Pius XI schrijft in Quas Primas dat 

Christus' titel koning een 

metaforische is. Hij is ontleend 

aan de menselijke werkelijkheid 

en geprojecteerd op een 

goddelijke. De titel benadrukt 

Jezus ‘zijn hoge graad van 

volmaaktheid waardoor hij alle 

schepselen overtreft’, aldus de 

paus. Benedictus XVI drukte het wezen van 

Christus' koningschap als volgt uit. "Het 

Koninkrijk van Christus volgt de criteria van deze 

wereld niet. Zijn maatstaf is de liefde, de 

toewijding, de inzet voor de behoeftigen naar 

lichaam en ziel. Als we in het Onze Vader bidden 

dat zijn rijk kome, dan vereist dat van ons dat 

we de bereidheid hebben de wil van onze 

koning in ons eigen leven om te zetten. De Heer 

zal ons laten zien waarmee we onze 

medemensen kunnen helpen", aldus Benedictus 

in zijn Angelus-toespraak op Christus Koning, 23 

november 2008. 

 

De psalmen die in het Officie worden gezongen 

zijn zogenoemde Koningspsalmen: ps. 113, ps. 

117, ps. 2, ps. 72, ps. 110 en ps. 145. De oratie 

van dit hoogfeest luidt: Almachtige eeuwige 

God, in Christus heb Gij alles nieuw gemaakt. Hij 

is uw welbeminde Zoon en koning van de 

nieuwe schepping. Verdrijf het kwaad dat ons 

tot slaven maakt, zodat heel de schepping U als 

Heer erkent en eensgezind uw grootheid prijst. 

 
Bron: www.kro-ncrv.nl/katholiek 

http://www.kro-ncrv.nl/katholiek


THEMA 

10 

Maria Onbevlekte Ontvangenis 

door Jabik Zeinstra 

 
Negen maanden voor het feest van de geboorte 

van Maria (8 september) vieren we ieder jaar 

haar Onbevlekte Ontvangenis. Alle mensen 

dragen in zich de gevolgen van de eerste zonde 

van ongehoorzaamheid en ondankbaarheid 

(door Adam en Eva). Dit wordt ook wel de 

erfzonde genoemd. 

Moeder Maria, die door 

de engel in het evangelie 

van deze feestdag 

‘Begenadigde’ wordt 

genoemd, is al vanaf haar 

ontvangenis in de 

moederschoot 

gevrijwaard van deze 

erfzonde. God de Vader 

heeft haar in Christus 

nog voor de schepping 

van de wereld uitgekozen 

opdat zij heilig en 

onbevlekt zou zijn voor 

zijn aanschijn in de liefde, 

en haar als eerste verlost 

door Jezus Christus. 

Al vanaf de eerste 

eeuwen geloofden Christenen dat Maria geheel 

zonder zonde was ontvangen (en heeft geleefd). 

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis is 

pas op 8 december 1854 door Pauls Pius IX 

plechtig afgekondigd in de Sint-Pietersbasiliek 

door de bul Ineffabilis Deus: 

 

“... Door het gezag van Onze Heer Jezus Christus, 

van de zalige apostelen Petrus en Paulus en van 

onszelf verklaren, verkondigen en definiëren Wij 

dat volgende leer een openbaring van God is: 

dat de Allerheiligste Maagd Maria op het eerste 

ogenblik van haar Ontvangenis, door een 

bijzondere genade en een bijzonder voorrecht 

van de Almachtige God, dankzij de verdiensten 

van Jezus Christus, Verlosser van de mensheid, 

gevrijwaard werd van elke smet van de 

erfzonde. Bijgevolg moet deze leer met 

overtuiging en volharding geloofd worden door 

alle gelovigen.” 

 

Omdat de onbevlekte ontvangenis niet expliciet 

in de bijbel wordt vermeld, wordt dit leerstuk 

door de protestanten afgewezen. Hetzelfde 

geldt overigens ook voor het 

dogma van Maria 

Tenhemelopneming. 

Het boek Maria, icoon van 

genade (juli 2021), van de hand 

van de christelijk-

gereformeerde hoogleraar 

Arnold Huijgen heeft intussen 

wel gezorgd voor een levendig 

protestants debat over de 

moeder van Jezus. In zijn 

systematische studie pleit 

Huijgen voor een 

herwaardering van Maria: ’Zij 

kan een brug zijn naar het 

christelijk geloof – in haar 

overgave aan God, haar 

eenvoud’. Beide dogma’s 

noemt hij echter in het boek nog ‘kerkelijke 

bedrijfsongevallen’. Maar zijn erkenning 

sindsdien dat beide dogma’s verwijzen naar 

Christus (God maakte Maria ontvankelijk voor 

Christus, respectievelijk Maria is nu in de hemel 

bij Christus) laten zien dat “katholieken en 

protestanten elkaar in de kern wel kunnen 

vinden”, aldus professor Huijgen. 

 

“In Hem heeft Hij ons uitverkoren 

vóór de grondlegging der wereld, 

om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn 

aangezicht. 

In liefde heeft Hij ons voorbestemd 

zijn kinderen te worden door Jezus Christus, 

naar het welbehagen van zijn wil.” 

(Efeziers 1: 4-6) 
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Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola 

(Nicolaas Sintobin, Utrecht 2021) 
 
‘Vroeger hoefden mensen veel minder keuzes te 
maken dan nu’, zegt de jezuïet Nikolaas 
Sintobin. Voor het maken van die vaak lastige 
keuzes geeft de spirituele traditie van de 
jezuïeten een methode van ‘onderscheiding’. 
Sintobin wil die in zijn jongste boek Vertrouw op 
je gevoel voor een breed publiek toegankelijk 
maken. ‘Opdat mensen kunnen groeien’. 
 
Onderstaande recensie van dit boek is van de 
hand van onze bisschop, mgr. Van den Hout. Het 
verscheen eerder in het zomernummer van 
Spreek! Met toestemming 
plaatst de redactie deze 
boekbespreking nu in 
Rondom. 
 
Een boek met de titel 
Vertrouw op je gevoel zal 
door iemand die een hekel 
heeft aan de moderne 
gevoelscultuur snel ter 
zijde worden gelegd, zeker 
als hij niet ook meteen de 
ondertitel ziet Keuzes 
maken met Ignatius van 
Loyola. Het boek van de 
Vlaamse jezuïet Sintobin, 
die in Amsterdam woont 
en werkt, is allesbehalve 
een uiting van de moderne 
cultuur waarin emoties 
soms de overhand hebben. Hij pleit er voor om 
verstandelijk met gevoelens om te gaan en om 
gevoelens ook op een juiste manier te duiden.  
 
Wat wij gevoel noemen is niet altijd gevoel. 
“Soms hoor je mensen uitspraken doen als: Ik 
voel dat ik mijn ouders dit nooit zal kunnen 
vergeven. […] Ik voel dat ik een nieuwe auto 
moet kopen. Strikt genomen gaat dit niet over 
gevoelens” (pag. 63). Er is een onderscheid 
tussen ‘Ik voel dat…’ en ‘Ik voel me …’. Het 
eerste gaat over een mening, het tweede zit op 
het niveau van de oorspronkelijke, niet 
bewerkte gevoelens. Die moeten dan nog 
geïnterpreteerd worden. Het onderscheid dat 

Sintobin hier maakt, stelt mij als 
gevoelsscepticus gerust.  
Sintobin maakt de spiritualiteit van de stichter 
van zijn orde toegankelijk voor een breed 
publiek. Er is een onderscheid tussen hart, 
verstand en wil. Deze drie horen elk een 
bijdrage te leveren: de wil kan slechts iets tot 
stand brengen wanneer het zich ten dienste 
stelt van het verlangen dat het verstand in het 
hart heeft onderscheiden (pag. 75). Het gaat om 
onderscheiding en dat is een kwestie van 
luisteren naar je hart en het interpreteren met 

je verstand.  
 
De ‘theorie’ wordt verluchtigd 
met tal van voorbeelden en 
illustraties. Dat maakt het 
boekje prettig en vlot leesbaar. 
Gaandeweg het lezen merk je 
dat typisch christelijke 
woorden zoals ‘zonde’, 
‘genade’, ‘kruis’, ‘eeuwig 
leven’, ‘troost’, ‘nederigheid’ 
en ‘geest’ niet voorkomen. De 
auteur verantwoordt dit aan 
het einde. Hij wil jargon 
vermijden, omdat hij heeft 
ervaren dat deze technische 
woorden voor niet-ingewijden 
vaak verwarrend zijn en 
misverstanden opleveren. Het 
christelijke karakter komt soms 

wel in voorbeelden naar voren, en Sintobin 
spreekt ook over God, maar steeds als ‘voor 
christenen geldt …’. 
 
Dit boekje is geschikt voor iedereen die bewust 
in het leven wil staan, zijn gevoelens wil 
managen en de juiste beslissingen wil nemen. 
“Onderscheiding is niet voorbehouden aan 
christenen” (pag. 144). De ignatiaanse 
spiritualiteit levert zonder opdringerigheid op 
deze manier een bijdrage aan de mensen in 
onze geseculariseerde cultuur.  
 
+ Ron van den Hout. 
Bisschop van Groningen-Leeuwarden 
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Activiteiten rond Laudato Sí 

door Jabik Zeinstra 

 

In de encycliek Laudato Si' 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. 

 

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop 

Justin Welby en de oosters-orthodoxe patriarch 

Bartholomeus hebben 7 september een oproep 

aan wereldleiders gedaan om het klimaat te 

redden. Voor het eerst in de geschiedenis 

trekken zij samen op naar buiten met een 

gezamenlijke boodschap. Zij richten zich daarbij 

op de wereldleiders die van 1-12 november 

deelnemen aan de Klimaattop in Glasgow. In 

hun verklaring schrijven zij dat verlies van 

biodiversiteit, aantasting van het milieu en 

klimaatverandering onvermijdelijke gevolgen 

van ons handelen zijn ‘aangezien we meer van 

de bronnen van de aarde hebben gebruikt dan 

die kan verdragen.’ Ze roepen op tot een 

ommekeer, ‘waarbij we niet alleen denken aan 

onmiddellijk belang en winst, maar ook aan 

toekomstige belangen’, aldus de verklaring. 

Gezamenlijk beloven ze ‘te bidden voor onze 

leiders die in Glasgow zullen samenkomen om 

te beslissen over de toekomst van onze planeet 

en haar mensen.’ 

 

Van 30 september tot 11 oktober liep een 

internationale groep van 30 klimaatpelgrims 

onder het motto ‘Gewoon gaan!’ door 

Nederland. Zij zijn in augustus vertrokken vanuit 

Polen naar de 26e Wereld klimaatconferentie in 

Glasgow (1-12 november). De pelgrimstocht 

werd in Nederland georganiseerd door 

GroeneKerken en Vastenactie. Kerken in 

Nederland hebben hen onderweg 

gastvrijheid verleend. Onderweg 

vroegen ze aandacht voor 

klimaatverandering en onze rol daarin. 

Ook kon iedereen de klimaatpetitie 

ondertekenen die pelgrims in Glasgow 

hebben overhandigd. 

 

Het rapport van het Intergouvernementeel 

Panel voor klimaatverandering van de VN dat 8 

augustus werd gepubliceerd, is een alarmsignaal 

voor iedereen. Het rapport onderstreept de 

woorden uit Laudato Sí dat de aarde ‘huilt 

omwille van de schade die we haar berokkenen 

door onverantwoord gebruik en misbruik.’ 

Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller 

op dan ooit en valt verdere opwarming en de 

daarbij horende toename van extreem weer 

niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont 

het rapport dat de doelstellingen van het 

klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds 

haalbaar zijn. Als kerk moeten we luisteren naar 

een van de meest alarmerende ‘tekenen van de 

tijd’ waarin we leven. We hebben de afgelopen 

maanden gezien hoe mensen in veel regio's 

lijden onder de gevolgen van recordhitte, 

verwoestende bosbranden en extreme 

overstromingen. De bevindingen van het 

rapport moeten de wereldleiders tijdens de 

klimaattop in Glasgow des te meer motiveren 

tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. 

In de aanloop van de klimaattop hield het 

Vaticaan op 4 oktober j.l., in aanwezigheid van 

paus Franciscus, een conferentie in Vaticaanstad 

met religieuze leiders en wetenschappers om 

gezamenlijk te bespreken hoe de mensheid de 

schepping kan behoeden en beschermen. 

 

Bron: www.laudato-si.nl 

http://www.laudato-si.nl/
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XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces 
Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout 

 
Om de paar jaar wordt in Rome een synode 
gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede 
Vaticaans Concilie dat voor de lokale 
bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het 
leiden van de Kerk gebeurt niet alleen door de 
paus en zijn curie. Een bisdom is geen filiaal van 
Rome. Ook de lokale kerken (de bisdommen) 
zouden mee moeten praten. 
 
Paus Franciscus zet verdere stappen op deze 
synodale weg. Dat heeft hij al concreet laten 
zien bij de synode over het gezin (2014-2015) en 
die voor de jongeren (2018). De eerstvolgende 
synode in 2023 heeft als titel ‘Voor een synodale 
Kerk: communio, participatie, missie’. Het 
bijzondere is dat de weg er naartoe start in de 
afzonderlijke bisdommen. Een synodale weg is 
een proces van luisteren naar elkaar en naar de 
Heilige Geest; het is geen parlement waarin 
besluiten genomen worden op basis van het 
principe ‘de meeste stemmen gelden’. Waar en 
bij wie vinden we de juiste geloofszin, de juiste 
voelsprieten voor het katholieke geloof, de 
sensus fidei? 
 
Het is de bedoeling dat er een brede consultatie 
plaats vindt. Gezamenlijk luisteren naar de 
Heilige Geest en komen tot onderscheiding. Dat 
is niet zo gemakkelijk, niet in het persoonlijk 
leven, zeker niet als we zo’n proces samen 
doormaken. Paus Franciscus spreekt vaak over 
onderscheiding en dat heeft hij geleerd van de 
H. Ignatius. Hoe komt je tot de juiste keuzes in 
het alledaagse leven? En hoe maak je de grote 
levenskeuzen. Daar kan je op een systematische 
manier mee omgaan. Luisteren naar gevoelens, 
helder nadenken en je wil bepalen.  
Op zondag 17 oktober is deze diocesane fase 
geopend met een eucharistieviering in de Sint-
Jozefkathedraal om 17.00 uur. Deze fase duurt 
tot april 2022 en mondt uit in een pre-synodale 
bijeenkomst in januari 2022 en een verslag dat 
naar de bisschoppenconferentie gaat. Voor de 
consultatie maken we gebruik van de diocesane 
organen die er zijn. 
Intussen is er vanuit Rome meer informatie 
gekomen, een voorbereidingsdocument en een 
vragenlijst.  

Deze geven meer duidelijkheid over de vraag 
waar de bijeenkomsten over gaan. Om te 
voorkomen dat zulke bijeenkomsten een Poolse 
landdag worden, is het nodig dat er een 
afgebakend onderwerp is en een juiste 
vraagstelling. 
Als diocesaan contactpersonen heb ik 
aangesteld vicaris Arjen Bultsma en Dominicus 
Kamsma.  
 
Onze paus maakt het nodige los en zet een 
proces in gang dat zijn eigen dynamiek zal 
hebben. Hij heeft niet het gevoel dat hij alles 
nauwgezet onder controle moet houden. Hij is 
benieuwd waar de Geest van God ons leidt. Van 
de andere kant beaamt hij ook dat de 
bisschoppen samen met de paus in het proces 
hun eigen rol hebben als authentieke 
bewaarders en uitleggers van het geloof. 
 

 
Gebed tot de Heilige Geest 

Gebed van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale kerk: 
communio, participatio, missio (2023)’ 

Wij staan voor U, Heilige Geest 
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart; 
leer ons de weg die wij moeten volgen 
en hoe wij deze moeten gaan. 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 
en van wat juist is. 

Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
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Gebed voor het Sint Jozefjaar 

 

Heilige Jozef, 

‘Met het hart van een vader’ hield u van Jezus. 

Wees onze voorspreker bij uw Zoon. 

 

150 jaar geleden riep de zalige Paus Pius IX u uit 

tot patroon van 

de katholieke 

Kerk. 

Nu vertrouwt 

Paus Franciscus 

de Kerk opnieuw 

toe aan uw 

voorspraak, in de 

bijzondere 

omstandigheden 

waarin Kerk en 

wereld verkeren. 

 

Bid voor ons bij 

uw Zoon en zijn 

Moeder, dat de 

zieken geholpen 

worden, de 

stervenden 

ondersteund, de 

lijdenden 

gedragen, de 

armen geholpen, 

de gezinnen 

gezegend, de 

werkenden 

bemoedigd, wie 

het moeilijk heeft verlicht, de jeugd behoed, de 

Kerk geleid, de paus beschermd, bisschoppen en 

priesters geïnspireerd, dat allen die verloren 

lopen het evangelie ontdekken, dat wij allen 

groeien in geloof, hoop en liefde en dat onze 

lieve doden met Christus mogen verrijzen. 

 

Wij bidden op uw voorspraak dat de wereld 

verlost wordt van ziekte, honger, oorlog en 

geweld. 

Ignatiaans bidden – digitale 

Adventsretraite 

 

De website Ignatiaansbidden.org verzorgt 

jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de 

Advent en de Veertigdagentijd. Men wil mensen 

helpen in hun gebed tijdens speciale tijden in 

het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te 

worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

‘Hoop bedriegt niet’ is de titel van de vijftiende 

digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten. 

De retraite gaat op zondag 28 november van 

start en loopt tot zaterdag 25 december. De 

retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. 

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen 

dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 

meditatieve vragen, citaten en technische 

gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 

om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 

 

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: 

“De decembermaand is voor veel mensen een 

drukke periode. Een echt feest is iets waar je 

naar uitkijkt: laat je niet overvallen door 

Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans 

om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier 

per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren 

door bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, 

Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op 

bezoek als zij zich daar voor open stellen. 

 

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite 

inschrijven via de website 

www.ignatiaansbidden.org. 

 

http://www.ignatiaansbidden.org/
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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/

