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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 

2 

20 februari 2022 
t/m 

26 maart 2022 

 
29 januari 

 

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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Over inclusiviteit 

 

Het is heel modieus om te spreken over 

inclusiviteit, wat inhoudt niemand (of 

groepering) uitsluiten. Toch is er uitsluiting 

volop – zoals ook in een rapport van de 

Europese Commissie, waarin werd gesteld dat 

men niet meer over kerstdagen moet spreken 

maar over feestdagen. Dat rapport is 

ingetrokken na een storm van kritiek. 

Neutraliteit is iets anders dan inclusiviteit. 

Hoe kunnen we tot echte inclusiviteit komen 

zonder bepaalde groepen uit te sluiten? 

Daarover las ik een helder en mooi artikel van 

Erik Borgman, 

lekendominicaan 

en hoogleraar in 

Tilburg, in het 

Katholiek 

Nieuwsblad (KN nr. 

33-2021). 

 

Borgman stelt dat 

christenen zich 

vaak niet realiseren hoe radicaal het 

christendom is en katholieken niet hoe radicaal 

het katholiek sociaal denken is. Er is geen 

onwaardig leven (bijvoorbeeld in de kwestie van 

euthanasie). Als er geen onwaardig leven is, 

kunnen we niemand uitsluiten. Iedereen is deel 

van een samenleving, gewoon omdat iedereen 

er is, naar de gelijkenis van God die de zon laat 

opgaan over slechten en goeden en het laat 

regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen (Mt. 5: 45). Dus de brave 

burger en de asociale klaploper, de auto- en de 

allochtoon, de gezonde en de zieke enz. Wij zijn 

allemaal deel van de samenleving en vormen en 

hervormen die voortdurend door wat wij doen 

en zeggen. 

 

Maar, vraagt Borgman zich af, hoe worden wij 

bouwers van een goede samenleving? Iedereen 

is afhankelijk van de samenleving. Het feitelijk 

samenleven maakt sommigen en breekt 

anderen. In het katholiek sociaal denken is de 

bedoeling van de samenleving dat zij alle 

mensen ‘maakt’. 

De vraag is dus niet of sommigen niet in onze 

samenleving passen. De vraag is of onze 

samenleving de mensen zoals ze zijn de 

waardigheid toekent die zij hebben, omdat zij 

hoe dan ook beeld van God zijn. 

 

Het is dus niet zo dat mensen de erkenning van 

hun waardigheid moeten verdienen. 

Het christelijk 

uitgangspunt is 

dat wij leven van 

genade. Door de 

genade hebben 

we het vermogen 

aan de schepping 

bij te dragen. 

Onze 

samenleving 

wordt pas inclusief als wij ieders waardigheid 

erkennen – zieken en ouderen zijn dan geen 

‘kostenposten’. 

 

Zonder dat wij alles kunnen overzien, zijn we 

allemaal bouwers en bouwstenen van de stad 

van vrede, die niemand van ons in beheer heeft, 

maar waarvan God de ontwerper is. Onze 

maatschappelijke problemen komen daarmee in 

een nieuw en hoopvol perspectief te staan. 

 

Dit is een korte samenvatting van het artikel dat 

ik bewaard had en weer terug vond, onder de 

titel ‘Echte inclusiviteit is radicaler en 

katholieker dan je denkt’. 

Het leek me goed om dit met u te delen aan het 

begin van het nieuwe jaar. 

Het kan onze gedachten nader vormen. 

 

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 
 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
16.00: 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 – 15-16 januari 2022, 2e zondag door het jaar 

Lezingen         Jesaja  62: 1 - 5      |      1 Korintiërs  12: 4 - 11      |      Johannes  2: 1 - 11 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   16:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 16.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 22-23 januari 2022, 3e zondag door het jaar 

Lezingen        Nehemia  8: 2 - 4a, 5 - 6, 8 - 10   |   1 Korintiërs  12: 12 - 30   |   Lucas  1: 1 - 4;  4: 14 - 21 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   16:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 16:00 Latijnse H. Mis  
     

 

Zaterdag/Zondag – 29-30 januari 2022, 4e zondag door het jaar 

Lezingen          Jeremia  1: 4 - 5, 17 - 19    |    1 Korintiërs  12: 33  –  13: 13    |    Lucas  4: 21 - 30 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   16:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 16:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Woensdag – 2 februari 2022, Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis met kaarsenwijding en  
    toediening van de Blasiuszegen 
     
 
 
 
 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 

Kijk voor actuele informatie op de website van de Sint Martinus parochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
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Zaterdag/Zondag – 5-6 februari 2022, 5e zondag door het jaar 

Lezingen            Jesaja  6: 1 - 2a, 3 - 8      |      1 Korintiërs  15: 1 - 11      |      Lucas  5: 1 - 11 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   16:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis   

 12:30 H. Mis (Pools)   
     

 

Zaterdag/Zondag – 12-13 februari 2022, 6e zondag door het jaar  

Lezingen            Jeremia  17: 5 - 8      |      1 Korintiërs  15: 12, 16 -20     |     Lucas  6: 17, 20 - 26 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   16:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 16:00 Latijnse H. Mis 
     

 
 
Misintenties 
 

St.-Franciscuskerk 

 6 februari: Fre de Beer 
 

St.-Jozefkerk 

23 januari: Jan van Schaik 

14 februari: Jan van Schaik 

  Overleden zoon Hans 

Aanvangstijdstip H.H. Missen op zaterdag- en zondagmiddag 
Het aanvangstijdstip van de missen die gewoonlijk om vijf uur aanvangen (Engelse mis, Latijnse mis) blijft 
tot nadere aankondiging vier uur (16.00 uur).  
De Poolse mis op 6 februari is verplaatst van de St.-Jozefkerk naar de St.-Franciscuskerk, aanvang 12.30 
uur. 

Collectes 
 
16 januari: 1. Parochie 

  2. Actie Kerkbalans 

23 januari: 1. Parochie 

  2. Voedselbank 

30 januari: 1. Parochie 

  2. Energiekosten 

  6 februari: 1. Parochie 

  2. Priesteropleiding 

13 februari: 1. Parochie 

  2. Bloemversiering kerken 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 6 februari (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. Op 
donderdag 3 februari hopen wij u te kunnen 
begroeten in de kapel. Na afloop is er 
koffiedrinken in de Plutozaal. 
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Coronamaatregelen  
 
De op 1 december j.l. aangekondigde maatregelen 
blijven van kracht. Voorlopig worden er na 17.00 
uur geen vieringen gehouden.  
Voor de H.H. Missen in de St.-Jozefkerk moet men 
zich aanmelden op www.meevieren.nl. 
 
Voor de vieringen geldt verder dat gelovigen weer 
anderhalve meter afstand moeten aanhouden en 
een mondkapje dragen wanneer zij zich in de kerk 
verplaatsen. 
Daarnaast blijven de basisregels gelden op het 
gebied van hygiëne en ventilatie. Volg de regels die 
de overheid stelt qua testen en thuisblijven bij 
klachten. Ga niet naar de kerk wanneer een van uw 
huisgenoten positief getest is. Ook niet wanneer u 
volledig gevaccineerd bent. 
 
Raadpleeg verder de website van de parochie voor 
actuele ontwikkelingen rond de coronamaatregelen: 
www.stmartinusparochie.nl. 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Sebastiaan Jongens 
 Dyaelion Puriël 
 Hazel Pentenga 

Terugblik op Kerstmis  
 
Een korte terugblik op het afgelopen kerstfeest. 
Helaas wederom in een lock-downperiode, zij het 
minder streng dan het jaar ervoor. Maar geen 
vieringen in de avond. 
Maakt dat Kerstmis, na Pasen het grootste feest 
voor de christenen, minder ‘echt’? 
Het aantal H.H. Missen hadden we uitgebreid om 
meer mensen te kunnen herbergen in de ‘stal’ van 
onze kerk. 
We vieren immers dat God mens wordt om ons te 
laten delen in zijn goddelijk leven. 
Groots gegeven, groot mysterie – wat in de gebeden 
en schriftlezingen, de (kerst) gezangen in een fraai 
versierde kerk en dito kerststal tot uitdrukking 
wordt gebracht en gevierd. 
Toch werden we niet overstelpt met aanvragen en 
bleven de extra H.H. Missen onderbezet. 
Zeker zullen er mensen zijn geweest die niet 
durfden vanwege covid en hebben zij thuis de H. 
Mis gevolgd en mogelijk zijn er andere redenen. 
De vraag is: Wat betekent Kerstmis voor ons 
christenen? Is het sfeer of een geloofsfeest? 
Om eens over na te denken. 

Pastoor Rolf Wagenaar 

Lezingen geannuleerd  
 

De aangekondigde lezing in januari is 
geannuleerd en mogelijk die van februari ook 
i.v.m. de coronamaatregelen.  
Het betreft:  
‘Wat betekent een natuurlijke omgang met 
vruchtbaarheid?’ door Nanja Borst (25 januari); 
‘Over de Stille Omgang’ door Jeroen 
Brenninkmeijer (8 februari). 

Vesper in de Week van Gebed voor de 
Eenheid op 16 januari 
 
De gezamenlijke viering van binnenstadskerken 
in de Week van Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen is op zondag 16 januari in de Nieuwe 
Kerk: een vesperviering  om 15.00 uur.  
  
De viering heeft de vorm van een Festival of 
Lessons & Carols en stamt uit de Anglicaanse 
traditie. Deze vesper is een viering zonder 
overweging met afwisselend lezingen, gebeden 
en liederen, afgestemd op de periode van het 
kerkelijk jaar: Epifanie, het feest van de 
verschijning van Gods glorie op aarde. 
Vertegenwoordigers uit de deelnemende 
geloofsgemeenschappen verzorgen de lezingen 
en de gebeden. Het koor Choral Voices o.l.v. 
Daniël Rouwkema werkt mee aan de dienst 
  
Als de lockdown verlengd wordt, zijn er dertig 
kerkgangers welkom; uit elk van de 
deelnemende geloofsgemeenschappen 3 a 4 
vertegenwoordigers. 
Alle anderen, die deze dienst mee willen vieren, 
zijn digitaal welkom via 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meevieren.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C420b97c7dac145e760e108d9d0fa2be0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637770595162016136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5DSea4Jgy6CnpuEStK6%2FVBIDI90Ol%2FNaHgDTdY%2F%2FAbA%3D&reserved=0
http://www.stmartinusparochie.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kerkomroep.nl%2F%23%2Fkerken%2F10913&data=04%7C01%7C%7C8b751ca096d0446347f208d9cece6e3d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637768208285286833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ep%2BdSDfdDhLDW5HML5ma222WblOGHEN3xxV%2F6CgkcFQ%3D&reserved=0
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Eind Goed – Column van de bisschop 

 

We hopen allemaal op een vredige manier aan ons eind te komen, niet te pijnlijk en omringd door 

familie en vrienden. Ik heb het over onze eigen dood en die van onze naasten. We discussiëren over dit 

onderwerp, met name in de politiek als het gaat over ‘voltooid leven’. Ook in de medische wereld is het 

een actueel gespreksonderwerp, want de bestaande euthanasiepraktijk vraagt nogal wat van artsen en 

verzorgenden, en ook van geestelijke bedienaren. Hun geweten wordt namelijk aangesproken, en er 

wordt iets van hen gevraagd waar ze niet aan willen of kunnen meewerken.  

 

In november verscheen er een essay van Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de 

Protestantse Theologische Universiteit. Hij stelt kritische vragen bij de huidige praktijk en mentaliteit. Hij 

pleit niet voor een verandering van de huidige wetgeving, en dat doet hij omdat hij een eerlijke en vrije 

discussie wil. Hij zet de lezer wel aan het denken. Zo stelt hij de vraag wat het betekent als je vraagt niet 

meer te willen leven, niet meer te willen bestaan. We kunnen – los van ons geloof – niets zeggen over 

het niet bestaan, want we weten niet wat dat is. De vraag van degene die wil sterven is eigenlijk: ik wil 

dít leven niet meer zoals ik het nu ervaar. Is euthanasie het antwoord op die hulpvraag? Moeten we niet 

meer investeren in palliatieve zorg en in het liefdevol aanwezig zijn bij de zieke. 

 

Een vraag om euthanasie komt vaak vanuit de mening dat men autonoom is. De ene mens zegt: ik heb 

het leven gekregen en ik heb er niet om gevraagd, dus mag ik er ook over beschikken. Maar ik zou 

zeggen: ik heb het leven gekregen en degene van wie ik het gekregen heb, heeft er (iets van) zichzelf in 

uitgedrukt, dus ik mag er niet zomaar over beschikken.  

 

Ik zou wensen dat het essay van Theo Boer bijdraagt aan een mentaliteitsverandering als het gaat over 

het onderwerp ‘levenseinde’, dat christelijke uitgangspunten serieuzer worden genomen en dat we er 

minder gemakkelijk over doen, want het is niet zomaar iets. Het gaat over leven en dood van een 

concrete persoon.  

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

Diocesane Retraite: Paulus, een 
dienstknecht van Christus Jezus 
 
Aanvankelijk was Paulus een fanatieke 
tegenstander en vervolger van de ‘aanhangers 
van de weg’, zoals de eerste christenen werden 
genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus 
ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het 
christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij 
doorkruist tal van landstreken en steden op zijn 
zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een 
beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn 
tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood 
geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk 
zelf geschreven? Waardoor of door wie werd hij 
gedreven?  

In het weekend maken we kennis met het leven 
en enkele brieven van Paulus. 
 
Begeleiding: Peter Vermaat  
Datum: vrijdag 25 maart – zondag 27 maart 2022 
(NB.: Als vanwege coronamaatregelen de groep 
niet te groot mag zijn, is een tweede 
mogelijkheid  maandag 28 maart  t/m woensdag 
30 maart. De beslissing hierover nemen we op 22 
februari a.s.) 
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd: Aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.  
Opgave vóór 21 februari 2022 bij het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden, e-mail: 
l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050 – 4065888. 
Voor meer informatie zie www.bisdomgl.nl. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Begroting Sint Martinusparochie 2022 

 

Het parochiebestuur heeft de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. In de begroting kijken we een 

jaar vooruit. We weten aardig wat we moeten betalen aan kosten. Zoals de voor kosten voor energie, 

personeelskosten en onze verplichte bijdrage aan het bisdom. Wat we zullen ontvangen aan inkomsten 

is zeer onzeker. Daarvoor zijn we volledig afhankelijk van uw bijdrage. Uw bijdrage in de vorm van de 

actie kerkbalans, collectes voor de parochie en giften.  

 

We hebben het afgelopen jaar gezien dat ondanks de beperkte toegang tot onze kerken, de 

kerkbijdragen in de buurt komen van wat we begroot hebben voor 2021. Hartelijk dank daarvoor! 

Hopelijk heeft u in december de stand nog een zetje in de goede richting kunnen geven.  

 

Door corona zijn de inkomsten in 2021 schrikbarend gedaald. Minder kerkbezoek zorgt voor minder 

collecte opbrengsten. Hierin zien we een behoorlijke teruggang. Wat u aan collectegeld heeft 

overgehouden, mag u natuurlijk als extra kerkbijdrage aan uw parochie overmaken. 

 

Omdat het onzeker is hoe groot het kerkbezoek in het jaar 2022 zal zijn, zijn we voorzichtig met 

begroten. De kosten zullen zeker komen, de inkomsten hopelijk ook, maar die heeft het bestuur niet in 

de hand. 

In de begroting 2022 hebben we helaas een gat van € 10.730. Dit is een gematigde inschatting, want ook 

2022 kan tegenvallen. 

 

Om het tekort niet verder op te laten lopen, nemen we maatregelen om de kosten te beperken. Een van 

de grote posten waar we naar kijken, zal de energiekosten zijn. Deze bedragen jaarlijks ongeveer  

€ 35.000. Het parochiebestuur heeft daarom besloten het gebruik van energie te beperken en daardoor 

de kerkgebouwen minder te verwarmen. 

 

We zijn kerk om ons geloof met elkaar en voor God te belijden. Dit doen we graag in onze vertrouwde 

kerkgebouwen en in onze rijke traditie.  

Helpt U de parochie om dit werk in de toekomst te kunnen voortzetten door uw ruime kerkbijdrage voor 

2022 en voor de verdere toekomst?  

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN DE TOEKOMST. 

 

Jos Hettinga 

Penningmeester 

 

 

 

Wat kunt u geven?  
Hier vind u richtbedragen: 

• Voor de kleine beurs    € 5,00 per maand  

• Voor een iets hogere bijdrage  € 10,00 per maand  

• Voor een gemiddeld inkomen  € 250,00 – € 500,00 per jaar  

• Voor een hoger inkomen   € 500,00 – € 1000,00 of meer per jaar  

Maak uw kerkbijdrage 2022 over op NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint 

Martinusparochie Groningen o.v.v. Kerkbalans. 
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Begroting Sint Martinusparochie 2022 

LASTEN 2022 €  BATEN 2022 € 

Persoonskosten 62.600   Bijdragen parochianen 129.000 
Kerkelijke gebouwen 55.700  Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 25.650 
Kosten eredienst 12.500  Functionele inkomsten 9.800 
Kosten pastoraal 5.300    
Verplichte en vrijwillige 
bijdragen 

26.150  Nadelig saldo 10.730 

Beheerkosten 11.930    
Incidentele lasten 1.000    

     
Totaal Lasten 175.180  Totaal Baten 175.180 

 
 
 Oproep voor Actie Kerkbalans 
 
Wij blijven vol goede moed, omdat wij, christenen, mensen van hoop zijn. De hoop reikt 

verder dan de horizon, maar gemakkelijk is het niet, voor niemand. 

 

Dat geldt ook voor het kerkelijk leven in parochieverband. Wij missen elkaar in onze 

gemeenschap. Velen durven niet naar de kerk te komen. Wij missen de jonge gezinnen. 

De wisselingen in aantallen die mogen komen zijn ook niet bevorderlijk voor het 

kerkbezoek. En bezoek aan huis kent ook beperkingen vanwege corona. 

 

Maar nogmaals, we blijven vol hoop op betere tijden in dit nieuwe jaar. 

 

Het zal duidelijk zijn dat ook de inkomsten sterk zijn gedaald in deze coronatijd – minder 

mensen, minder collectebijdragen, minder kaarsen worden gebrand etc.  

Daarom een dringend beroep op u om, naar vermogen, mee te doen aan de Actie 

Kerkbalans in dit nieuwe jaar. 
 

Zoveel mensen komen er in de kerk, maar er zijn er zo weinigen die meedoen aan de 

Actie Kerkbalans – slechts iets meer dan 200.  

Bovendien worden de kosten niet minder.  

 

Maar als we samen bijeenbrengen, dragen we ook op deze wijze bij aan de toekomst van 

onze parochie. 

Bij voorbaat veel dank. 

 

Namens het parochiebestuur, 

pastoor Rolf Wagenaar 
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Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) 

door pater Dries van den Akker, s.j.(*) 

 
‘Mis’ is een verkorting van het woord 'missa'; 

daarmee sloot in het Latijnse formulier de 

eucharistieviering "Ite, missa est" .'Mis' is 

hiermee een woord voor eucharistieviering 

geworden. 'Lichtmis' duidt erop dat deze mis 

vooral gekenmerkt werd door veel (kaars)licht en 

‘Maria Lichtmis’ geeft aan dat het een Lichtmis is 

ter ere van Maria. 

 

Het feest sluit aan op het relaas van Lucas 2: 21-

40. Vandaar dat het gevierd wordt veertig dagen 

na Jezus' geboorte. Gegeven het feit dat men 

deze dag vanaf halverwege de vierde eeuw had 

geplaatst op 25 december, vond dit feest dus 

plaats veertig dagen later: op 2 februari. 

 

In het oosten bestond het feest al halverwege de 

4de eeuw. De nadruk lag niet op Maria, maar op 

Jezus. Het feest heette er 'Hypapante' 

('Ontmoeting'). Bedoeld werd de ontmoeting van 

Jezus met zijn volk in de personen van Simeon en 

Anna, als sluitstuk van een drietal ontmoetingen: 

achtereenvolgens met de herders, de drie wijzen 

uit het oosten en met Simeon en Anna. 

 

'Ontmoeting' kon ook nog slaan op Jezus' 

ontmoeting met de God van zijn volk; immers Hij 

wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen 

in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op 

bijzondere wijze aan God toe, zoals het 

evangelieverhaal van Lucas vertelt. 

De kerkelijke viering ging gepaard met een 

lichtprocessie, waarschijnlijk in aansluiting op de 

woorden van de oude Simeon: ‘Een licht dat voor 

de heidenen straalt" (Lucas 2: 32). Er bestaan 

theorieën die zeggen dat die lichtjes eigenlijk een 

kerstening zijn van oude heidense feesten uit de 

Romeinse tijd. 

 

Ook tot op de dag van vandaag heet het feest in 

de oosterse kerk nog Hypapante. 

In het westen is het feest pas later 

doorgedrongen; in Rome en Milaan viert men 

het al in de 7de eeuw; in Frankrijk, Duitsland en 

Engeland in de 8de eeuw, maar in Spanje pas in 

de 11de eeuw. 

 

De wijding van de kaarsen – 'ietwat bijkomstig in 

de viering van dit geheim' aldus het Liturgisch 

Woordenboek' – duikt pas op in de 10de eeuw: 

in Frankrijk en Duitsland, en bereikt Rome eerst 

in de 12de eeuw. Tegelijk komt de nadruk hier 

meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook 

heten Purificatio (= 'reiniging' en wel 'van 

Maria'). In de Joodse cultuur was de reiniging van 

de moeder na de geboorte van een baby een 

religieuze verplichting, zoals Lucas in zijn 

vertelling aangeeft. In het Oudtestamentische 

boek Leviticus (hoofdstuk 12) wordt deze 

reiniging voorgeschreven. De gevoelswaarde die 

tot dit gebruik heeft geleid is diep religieus. 

 

De gelovige jood uit het Oude Testament 

beschouwde iedere geboorte als een groot 

wonder; je had ermee deel aan de 

scheppingskracht van God zelf. Dat werd 

concreet beleefd in het bloed. Bloed was het 

leven van de mens; het hield op geheimzinnige 

wijze de mens in leven, en behoorde dus aan 

God, omdat alle leven aan God toebehoort. Bij 

aanraking met bloed (en met name bij de 

geboorte van een kind) was de gelovige 

doordrongen van het diepe besef dat hij voor 

een groot wonder stond dat hem met ontzag en 

huiver vervulde; dat hij in aanraking kwam met 

mysteries die te groot en te 'schoon' voor hem 

waren; hij werd zich daarbij bewust van zijn 

eigen geringheid, zijn onwaardigheid, zijn 

behoefte aan reinheid (niet omdat hij iets 

verkeerd gedaan had, maar juist zoals je je 

onwaardig kunt voelen wanneer je iets heel 

moois bijwoont ... 
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Vergelijk de opmerkelijke reactie van Petrus als 

Jezus voor de wonderbare visvangst heeft 

gezorgd: "Heer ga weg van mij, want ik ben een 

zondig mens" (Lucas 5: 8). De mens voelt zich 

(terecht!) bij Gods overweldigende aanwezigheid 

onwaardig. Het is niet toevallig dat in de 

oosterse liturgie aan de vooravond (vigilie) van 

dit feest – om in de goede gesteltenis te komen – 

het verhaal wordt gelezen van de engel die met 

een gloeiende kool Jesaja's lippen komt reinigen 

opdat zij waardig worden Gods woorden te 

spreken (Jesaja 6: 1-10; vooral 6: 5-7). Vandaar 

het gebruik om zich ritueel te reinigen als alles 

achter de rug is: je kunt weer zuiver voor God 

staan; je neemt je eigenlijke plaats als schepsel 

weer in ten opzichte van de Schepper. 

 

Maria's tempelgang om zich te reinigen na de 

geboorte van haar eerste kind doet in onze 

streken haast onmiddellijk denken aan de 

zogenoemde kerkgang. Wanneer een moeder na 

de geboorte van haar kind voor het eerst weer 

naar de kerk ging, werd zij bij de ingang door de 

priester welkom geheten met een zegen, zij nam 

de stola van de priester vast en zo liepen ze 

getweeën naar voren tot bij het altaar; daar 

ontving zij een kaars en nogmaals een zegen met 

een gebed van dank voor het goede verloop van 

de geboorte. 

 

Hoewel het dus een dankritueel was, hebben 

vele moeders dit gebruik als onaangenaam 

ervaren; in sommige streken heette het ook 

'reiniging', en dacht men daarbij dus aan het 

gebruik zoals dat bij Lucas over Maria wordt 

verteld. Maar omdat men in een andere 

religieuze cultuur leefde, voelde men de inhoud 

er niet meer van aan; elders dachten moeders 

dat zij op die manier hun kerkverzuim van de 

afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter 

bedoeld als dankritueel. 

 

(*) Dries van den Akker SJ is jezuiët en oud-

docent godsdienst, catechese en 

levensbeschouwing. Hij verzorgt ook een website 

over heiligen (www.heiligen.net). Hij is redacteur 

van Ignis Webmagazine 

(www.igniswebmagazine.nl). 

 

http://www.igniswebmagazine.nl/
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Gebedsweek voor de eenheid van de christenen 

 

 

Van 16 tot en met 23 januari 2022 vindt de 

jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van 

christenen plaats. Al 175 jaar bidden christenen 

tijdens deze week om eenheid en doen zij 

voorbede voor wijk én wereld. Doordat 

christenen uit verschillende kerken samen 

bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan 

de eenheid van christenen en kerken. In 

Groningen begint de gebedsweek op zondag 16 

januari met een (online) oecumenische 

gebedsviering vanuit de Nieuwe Kerk. Zie 

hierover meer elders in dit nummer. 

 

De Raad van Kerken in Nederland en 

MissieNederland hebben vorig jaar al op 30 

juni het thema van de gebedsweek bekend 

gemaakt: ‘Licht in het duister’. Christenen 

staan vanuit de hele wereld stil bij de ster van 

Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister 

en de weg wijst naar Jezus.  

 

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het 

thema naar aanleiding van het tweede 

hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin 

het verhaal wordt verteld van magiërs die een 

bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster 

bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, 

projectleider bij MissieNederland: “Als 

christenen worden we aangemoedigd om ook 

als die ster te zijn en anderen te wijzen naar 

Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter 

moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. 

Daarom is het belangrijk om voor eenheid te 

blijven bidden.” “Het thema is toepasselijk in 

deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen 

secretaris van de Raad van Kerken. “We leven 

in een wereld die hunkert naar licht in de 

duisternis. De wereldwijde coronapandemie en 

de economische, politieke en sociale crises die 

daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer 

laten zien. 

De ster van Bethlehem nodigt ons uit om 

samen op zoek te gaan naar Christus die het 

licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze 

Week van gebed voor eenheid doen.” 

 

Die verdeeldheid in onze huidige maatschappij 

was ook erg zichtbaar op de openingszondag 

van de Week van gebed voor eenheid 2021. 

René Visser, predikant bij de Bron in 

Amsterdam: “Waar veel kerken gezamenlijk 

optrokken in gebedsdiensten, ontstond een 

paar kilometer verderop een grimmige sfeer 

met bakstenen en waterkanonnen. Het laat 

wel zien dat eenheid nooit gemakkelijk is. 

Zeker niet als je het hartgrondig met elkaar 

oneens bent. Hoe blijf je verbonden, zonder 

dat je allemaal hetzelfde moet denken? Het 

lijkt onmogelijk. Toch is eenheid geen optie, 

maar bittere noodzaak. Want verdeeldheid 

leidt tot verwijdering, woede en zelfs chaos. 

Als kerken weten we daar alles van. Op allerlei 

momenten in onze geschiedenis stonden we 

lijnrecht tegenover elkaar. En dat na al die 

eeuwen gebed om eenheid nog steeds nodig 

is, zegt natuurlijk genoeg. Er blijven verschillen 

in mening, visie en achtergrond. Ook wij zullen 

het nooit compleet eens worden. Maar in het 

gebed, de stilte en de aanbidding voelden we 

ons één, ondanks de verschillen. In de 

gerichtheid op eenheid met God, groeiden we 

in eenheid met elkaar. Jezus gebruikte daar 

een mooi beeld voor, toen Hij zijn discipelen 

opriep om met Hem verbonden te blijven als 

ranken aan een wijnstok. En hoe verschillende 

de ranken ook zijn, de verbondenheid aan de 

ene wijnstok maakt hen één.  

 

Het motiveert ons om plekken te creëren van 

verbinding met God en met elkaar. In het 

geloof dat de verbinding met God mensen 

dichter bij elkaar brengt. En tot die tijd blijven 

we moedig en eensgezind doorbidden. Want 

eenheid is geen optie, maar onze opdracht. 
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Via de website www.weekvangebed.nl (een 

gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken 

in Nederland en MissieNederland) kan men 

een boekje bestellen met reflecties en 

gebeden voor alle dagen van de gebedsweek. 

Bron: www.weekvangebed.nl 

 

 

Voortgang in de oecumene 

door Jabik Zeinstra 

 

Ruim drie jaar geleden werd in Amsterdam, in 

de Nieuwe Kerk op de Dam, herdacht dat 

zeventig jaar geleden de Wereldraad van Kerken 

in diezelfde kerk werd opgericht. De Wereldraad 

omvat op dit moment 350 kerken met ongeveer 

500 miljoen leden. Bij de oprichting was een 

grote rol weggelegd voor een Nederlandse 

predikant, dr. Willem Visser ’t Hooft. Hij werd de 

eerste secretaris-generaal. In 1948 was geen 

enkele vertegenwoordiger van de Rooms-

Katholieke Kerk aanwezig. Rome hield zich 

volkomen afzijdig. Dat bleef feitelijk zo tot aan 

het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). 

Hoe anders was het eind augustus. Mgr. G. de 

Korte mocht in de Nieuwe Kerk het Nederlandse 

episcopaat vertegenwoordigen. En al eerder dit 

jaar vloog paus Franciscus naar Genève om daar 

in het hoofdkwartier van de Wereldraad woor-

den van verzoening en verbondenheid te 

spreken.  

 

‘In de afgelopen zeventig jaar is op oecumenisch 

terrein veel ten goede gekeerd’, aldus bisschop 

De Korte in 2018. ‘Veel historisch gegroeide 

verschillen zijn in onze tijd uitermate 

betrekkelijk geworden. Natuurlijk is er een 

verschil tussen een remonstrant, een rooms-

katholiek en een lid van de Gereformeerde Bond 

binnen de Protestantse Kerk. Er zijn zeker 

verschillen in geloofsbeleving en spiritualiteit.’ 

Zo vinden katholieken een protestantse dienst 

vaak kaal met alleen maar aandacht voor het 

Woord, terwijl protestanten zich ongemakkelijk 

voelen bij aspecten als Mariaverering en het 

gezag van de paus. 

 

Vooruitgang is zeker geboekt op bepaalde 

geloofsvraagstukken, bijvoorbeeld die van de 

rechtvaardigingsleer. Uit de zestiende eeuw 

stamt de strijd tussen de Reformatie en de 

Katholieke Kerk over de rechtvaardiging en de 

goede werken. Het protestantisme legt van 

oudsher sterk de nadruk op de teksten van 

Paulus die ons vertellen dat de rechtvaardiging 

van de gelovige (dit betekent simpel gezegd: 

door God goedgekeurd om zijn kind te zijn) het 

gevolg is van de goddelijke genade, en niet door 

menselijke ‘goede werken’ kan worden 

afgedwongen. Het katholicisme las daarentegen 

graag in hoofdstuk 25 van het Evangelie van 

Matteüs, waar Jezus zegt dat het eeuwig leven 

zal worden geschonken aan hen die hongerigen 

eten en dorstigen drinken geven, naakten 

kleden en zieken en gevangenen bezoeken. Hun 

rechtvaardigheid wordt daar aan hun handelen 

voor anderen gemeten.  

 

Juist over dit onderwerp hebben katholieke en 

protestantse theologen de afgelopen jaren 

grote vooruitgang geboekt. Zodanig dat paus 

Franciscus tijdens een catechese over de brief 

van Paulus aan de Galaten zinnen uitsprak die zo 

uit een preek van Luther zouden kunnen komen: 

‘we zijn gerechtvaardigd uit pure genade, alleen 

uit genade’, zei Franciscus. ‘Christus heeft voor 

ons betaald en uit Christus die voor ons 

gestorven is, komt alle genade die de Vader aan 

ons allen schenkt. We zijn gerechtvaardigd, 

gered uit pure genade, niet vanwege onze 

inspanningen.’ Over de goede werken zei hij: 

‘Van Christus ontvangen wij die om niet 

geschonken liefde die ons ook in staat stelt zelf 

concreet lief te hebben’. 

http://www.weekvangebed.nl/
http://www.weekvangebed.nl/
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Geloven in Jezus Christus 
 

Tijdens de algemene audiëntie van 18 augustus 

jl. sprak paus Franciscus over het leven voor- en 

het leven nadat we tot geloof in Jezus Christus 

komen.  

 

De apostel Paulus heeft ons geleerd dat de 

‘kinderen van belofte’ (Galaten 4: 28) niet onder 

de knoet van de wet leven, maar geroepen zijn 

tot een leven vol inzet in de vrijheid van het 

evangelie. Wat is dan volgens de brief aan de 

Galaten de rol van de wet? Paulus lijkt de 

christenen voor te stellen de heilsgeschiedenis 

in tweeën te delen. Er zijn twee momenten: 

voordat we in Jezus Christus zijn gaan geloven 

en nadat we het geloof hebben ontvangen. 

Centraal staan de dood en verrijzenis van Jezus, 

die Paulus verkondigde om mensen tot geloof te 

brengen. Wij worden gerechtvaardigd door het 

kosteloze geloof in Jezus. Daarom is er sprake 

van een ‘voor’ en een ‘na’ als het gaat om de 

wet. 

 

De tijd ervoor wordt bepaald door het feit dat 

mensen ‘onder de wet staan’. Wie het pad van 

de wet koos, werd gered en gerechtvaardigd. Na 

de komst van Jezus moet er geleefd worden 

volgens de Geest (Gal. 5: 25). Paulus zegt het als 

volgt in de brief aan de Romeinen: “Toen het 

vlees ons bestaan nog bepaalde, werden onze 

daden beheerst door zondige begeerten, die de 

wet in ons opwekte en die slechts winst opwierp 

voor de dood. Nu echter zijn wij dood voor de 

wet en ontslagen van haar boeien” (Romeinen 

7: 5-6). 

 

De Thora, dat wil zeggen de wet, was een 

grootmoedige daad van God jegens het volk. Na 

Gods keuze voor Abraham was de wet zijn 

andere grote daad: de weg uitstippelen om 

voorwaarts te gaan. Natuurlijk legde de wet 

beperkingen op, maar tegelijkertijd beschermde 

die de mensen, werden ze erdoor onderwezen, 

gedisciplineerd en ondersteund in hun 

zwakheid. 

 

Paulus is ervan overtuigd dat de wet een 

positieve rol heeft, maar het is een rol met een 

beperkte duur. De duur ervan kan niet oneindig 

worden verlengd omdat die samenhangt met 

het volwassen worden van mensen en hun 

keuze voor vrijheid. Als men eenmaal tot geloof 

is gekomen, moet de wet wijken voor een 

andere autoriteit. De geboden bestaan, maar ze 

rechtvaardigen ons niet. Wat ons rechtvaardigt 

is Jezus Christus.  

 

De geboden moeten worden nageleefd, maar ze 

geven ons geen rechtvaardigheid. Het is het 

kosteloze van Jezus, de ontmoeting met Jezus 

die ons vrijelijk rechtvaardigt. Jezus ontvangen is 

de verdienste van het geloof. Wat doen wij dan 

met de geboden? We moeten ze in acht nemen, 

als hulpmiddel bij de ontmoeting met Jezus 

Christus. Het is goed je af te vragen of je nog in 

het moment leeft waarin je de wet nodig hebt, 

of dat jij je er bewust van bent dat je genade 

hebt ontvangen een kind van God te zijn om te 

leven in liefde. 

 

Hoe leef ik? In de angst dat ik naar de hel ga als 

ik dit of dat doe? Of leef ik met de hoop, met de 

vreugde van de kosteloze verlossing in Jezus 

Christus? 
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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 

 

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 

 

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 

Maak uw kerkbijdrage 2022 over op NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint 

Martinusparochie Groningen o.v.v. Kerkbalans. 

http://www.garagetnoorden.nl/

