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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, Egbert van der Werff en Jabik 
Zeinstra. 
Vormgeving: Meta van Zoelen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zaagmuldersweg 67 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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27 maart 2022 
t/m 

30 april 2022 

 
5 maart 

 

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 

 



 HOOFDARTIKEL 

3 

Feesten en Vasten 

 

Als u deze aflevering van Rondom ontvangt, 
zullen er al carnavalsklanken en -kleuren 
oplichten, ook al zal het bescheidener zijn dan 
gewild. Dan lijkt het eerder een inluiden van de 
vastentijd die er op volgt. 
Telkens hoor ik dat carnaval een katholiek feest 
is. Daar moet ik toch mijn wenkbrauwen bij 
optrekken. De Kerk is helemaal niet zo gelukkig 
met het carnaval dat tot een zekere 
losbandigheid kan leiden. 
Meer nog dan een feestelijk carnaval herinner ik 
me het Veertigurengebed in de paar dagen voor 
Aswoensdag. Dat was juist bezinning en 
eerherstel aan de Heer tegenover alle 
dronkenschap enzovoort. 
 
In mijn beleving is carnaval 
begonnen met de viering van 
vastenavond, de avond voor 
Aswoensdag. Thuis was het 
gezellig met appelflappen 
en/of oliebollen, nog even 
snoepen voor de vastentijd 
begon, die toen nog echt 
serieus werd beleefd. 
Na de oorlog is carnaval 
uitgebreid en begon in het 
zuiden na de zondagse 
Hoogmis die plechtig werd 
gevierd. Sinds de late jaren 
zestig en daarna begon men 
steeds vroeger: 
zaterdagavond, vrijdagavond, 
donderdagavond en ook 
steeds uitbundiger – terwijl 
de vastentijd steeds minder 
serieus werd genomen en op Aswoensdag de 
kerken steeds minder bezocht werden om het 
askruisje te halen. 
Wellicht kan coronatijd ons weer meer in 
evenwicht brengen. 
 
Welke vieringen er op Aswoensdag zijn, vindt u 
elders in dit blad. 
We gaan dan de Veertigdagentijd of Vastentijd 
in. Het mag voor ons vooral een geestelijke 
tocht zijn op weg naar de Goede Week en 
Pasen.  

Iedere vrijdag zullen we om 15 uur de kruisweg 
bidden in de St. Jozefkathedraal. Daarnaast kunt 
u via internet dagelijks deelnemen aan de 
Ignatiaanse Vastenretraite. 
Natuurlijk is er ook ons Vastenactieproject 
waarbij wij van onze overvloed (klein of groot) 
geven om voor mensen elders in de wereld hun 
ellende een beetje kleiner/minder te maken. 
 
Ondanks de Vastentijd zijn er twee bijzondere 
feestdagen. 
Op 19 maart vieren we het Hoogfeest van Sint 
Jozef. Dat is dit jaar op een zaterdag. Om 11 uur 
vieren we een gezongen Hoogmis. 

 
Op 25 maart, negen maanden 
voor 25 december, vieren we 
dat Maria haar jawoord gaf aan 
God en zij Christus in haar 
schoot ontving. 
Steeds ben ik ten diepste 
geraakt wanneer ik in Nazareth 
ben en daar, onder in de grote 
moderne Basiliek, een altaar te 
zien waarop staat ‘Verbum 
caro hic factum est’ – Hier is 
het Woord vlees geworden. 
Daar is begonnen wat wij met 
Kerstmis vieren. 
Hij die hemel en aarde omvat, 
werd omvat in de schoot van 
Maria. Tota pulchra, alschone – 
Inviolata, Onbevlekte. Het is 
een feest van de Heer. ‘De 
aankondiging van de Heer’, 
maar in de volksmond “Maria 

Boodschap’. Moeder en Zoon zijn ook niet van 
elkaar te scheiden. Alle eer aan één gebracht, 
zal vreugde voor de ander betekenen. 
Op vrijdag 25 maart vieren we het Hoogfeest 
met een gezongen H. Mis om 12.30 uur. 
 
Tenslotte wens ik u toe dat de Vastentijd een 
rijke gezegende tijd voor u, voor ons allen, mag 
zijn door ons leven te richten op Hem die ons 
leven is en onze toekomst. 
 

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) 
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 – 19-20 februari 2022, 7e zondag door het jaar 

Lezingen       1 Samuël  26: 2, 7 - 9, 12 - 13, 22 - 23   |   1 Korintiërs  15: 45 - 49   |   Lucas  6: 27 - 38 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/Zondag – 26-27 februari 2022, 8e zondag door het jaar 

Lezingen           Sirach  27: 4 - 7      |      1 Korintiërs  15: 54 - 58      |      Lucas  6: 39 - 45 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Woensdag – 2 maart 2022, Aswoensdag, Vasten- en onthoudingsdag 

Lezingen           Joël  2: 12 - 18      |      2 Korintiërs  5: 20 - 6: 2      |      Matteüs  6: 1 - 6, 16 - 18 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis met oplegging van het 
    askruisje  
   16:00 Korte gebedsviering voor kinderen met 
    oplegging van het askruisje 

   19:00 H. Mis met oplegging van het askruisje 
     

 

Zaterdag/Zondag – 5-6 maart 202, 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen          Deuteronomium  26: 4 - 10      |      Romeinen  10: 8 - 13      |       Lucas  4: 1 - 13 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/Zondag –    12-13 maart 2022, 2e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen            Genesis  15: 5 - 12, 17 - 18    |    Filippenzen  3: 17  -  4: 1    |    Lucas  9: 28b - 36 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis 

 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag – 19 maart 2022, Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Gezongen H. Mis 
     
 

Zaterdag/Zondag –   19-20 maart 2022, 3e zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen            Exodus  3: 1 - 8a, 13 - 15      |      1 Korintiërs  10: 1 - 6, 10 - 12     |     Lucas  13: 1 - 9 

                               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 
     

 

Vrijdag – 25 maart 2022, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misintenties 
 

St.-Jozefkerk 

20 februari: Overleden Jos, Jim en Ken 

  Thornburn 

27 februari: Jan van Schaik 

  Maria van Rooijen 

  Henk Pasveer 

6 maart: Peter Simonis en zijn gezin 

13 maart: Jan van Schaik 

  Overleden zoon Hans 

  Overleden Peter van Rooijen 

20 maart: Overleden Inge Rockx 

Collectedoeleinden 
 
20 februari: 1. Parochie 
  2. Onkosten parochieblad 
27 februari: 1. Parochie 
  2. Onderhoud gebouwen 
2 maart: 1. Vastenactie 
6 maart: 1. Parochie 
  2. Vastenactie 
13 maart: 1. Parochie 
  2. Actie Kerkbalans 
20 maart: 1. Parochie 
  2. Ouderenwerk 

Kijk voor actuele informatie op de website van de Sint Martinus parochie: 
www.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. 
 
22 maart 2022 – De sociale kwestie in de 
christelijke politiek 
door mr. Pia Lokin – Sassen. Pia Lokin is oud-
docent aan de rechtenfaculteit van de 
RUGroningen. Zij doceerde onder meer 
Parlementaire Geschiedenis en Mensenrechten. 
Tussen 2011 en 2019 was zij lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal voor het CDA. 
 
Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond 
er door de opkomende industrialisering ook in 
Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos 
was en in grote armoede leefde. In de 
toenmalige overheersende (liberale) 
staatsopvatting was er in beginsel geen plaats 
voor overheidsinterventie om voor deze groep 
beschermende maatregelen te treffen. De 
eerste sociale wetgeving is het zogenaamde 
Kinderwetje uit 1874, een initiatiefwet van het 
uit Groningen afkomstige liberale Tweede 
Kamerlid Samuel van De Sociaal Democratische 
Bond van Domela Nieuwenhuis ontwikkelde zich 
tot een anarchistische, buitenparlementaire 
beweging. De Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij onder leiding van Troelstra hing de 
marxistische leer aan, preekte de klassenstrijd 
en de revolutie, en was niet bereid om 
‘burgerlijke’ regeringsverantwoordelijkheid 
nemen. Het zijn vooral christelijke kabinetten 
geweest die de basis hebben gelegd voor de 
sociale wetgeving aan het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. 
 
Vooraankondiging 
5 april 2022 – Het Christelijk gebed van 
beschouwing  
door pater Hugo Beuker 
Pater Hugo Beuker gaat in op gebed en 
meditatiemethoden in de Christelijke traditie. 

Versoepeling coronamaatregelen 
 

Vanwege versoepeling van de maatregelen is de 
Internationale H. Mis op zaterdag weer 
teruggezet naar 17.00 uur. De Latijnse H. Mis op 
zondag is tot en met 27 februari nog om 16.00 
uur, daarna ook weer om 17.00 uur. 
 
Aanmelden voor de vieringen is niet meer nodig. 
Wij vragen u wel de basismaatregelen op het 
gebied van gezondheid te blijven volgen, dat wil 
zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve 
meter afstand houden, de hygiëneregels in acht 
nemen en een mondkapje dragen bij 
verplaatsingen door de kerk. 
 

 

Adventsactie 2021 
 
De Adventsactie, bestemd voor betere medische 
zorg voor zwangere vrouwen in de Gazastrook, 
heeft het mooie bedrag van € 3462,96 
opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw royale gave! 
 

 

Aswoensdag 2 maart 

 
Sint Jozefkathedraal 
12.30 uur: Gezongen H. Mis met Askruisje 
16.00 uur: Korte gebedsdienst voor kinderen 

met Askruisje 
19.00 uur: Gezongen H. Mis met Askruisje 
 
 

 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt er een 

H. Mis plaats om 9.30 uur. Op donderdag 3 maart 

hopen wij u te kunnen begroeten in de kapel. Na 

afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 

R.K. Kerkhof 
 

Maandag 7 maart (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. 
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Uw kerkbijdrage: Ook de Belastingdienst helpt een handje mee 
 
Uw kerkbijdrage aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Zo kunt u meer geven 
zonder dat het u meer kost! 
Een voorbeeld 

Uw 
inkomen 
is 

Wat wilt u geven? 
 

U geeft als periodieke gift? 
U kunt dan meer geven! 

Belastingvoordeel Het kost 
u netto 

 Per 
maand 

Per jaar Per maand Per jaar Per jaar Per jaar 

€ 25.000 € 8 € 100 € 13 € 159 € 59 € 100 

€ 35.000 € 21 € 250 € 33 € 397 € 147 € 250 

€ 45.000 € 50 € 600 € 79 € 953 € 353 € 600 

€ 75.000 € 125 € 1500 € 208 € 2.500 € 1.000 € 1.500 

 
Met andere woorden als u dit jaar bijvoorbeeld € 397,- betaalt, kost het u maar € 250,-! En uw parochie 
krijgt € 397,-. Een win-win-situatie! 
Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Ook de kerk moet 
het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op met het secretariaat van parochie. We 
helpen u graag! 
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken van de inkomstenbelasting 
 
Wat is een periodieke gift? 
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet: 

• U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan onze parochie. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 
keer of in meer keren betaalt. 

• U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

• U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die 
termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. 

 

Maakt u voor de collectes gebruik van de GIVT-app? Uw jaaroverzicht is beschikbaar in de app. Dit 
kunt u gebruiken als gewone gift in uw belastingaangifte over 2021. Misschien levert dit nog een 
voordeeltje op? 

 

Ignatiaans bidden – digitale Veertigdagenretraite 

 

De website Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks een digitale retraite tijdens 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. 
 
“Hem achterna” is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. Op de vraag van de zoekende mens, 
geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook 
voor ons vandaag. 
 
De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag.  
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Deelnemers van 
de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het 
Paasmysterie intenser te beleven. 
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Aswoensdag 
 

Aswoensdag - de eerste dag na Carnaval – is de 

eerste dag van de Veertigdagentijd die loopt 

tot Pasen (zondagen niet meegerekend). 

Aswoensdag is een dag van boetedoening, 

waarop de gelovigen een kruisje van as op het 

voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij 

berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag 

is een katholieke kerkgebeurtenis en valt in dit 

jaar op woensdag 2 maart. 

 

In die veertig dagen voor Pasen leven de 

mensen heel sober, er wordt alleen het 

hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd 

herinnert ons aan een verhaal uit de bijbel 

waarin Jezus veertig dagen in de woestijn 

doorbracht zonder eten en drinken. Om de 

ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten 

en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag 

een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij de 

kerkganger naar voren komt en voor het altaar 

staand van de priester een kruisje van as 

(verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, 

met de woorden: : ‘Gedenk, mens, dat je stof 

bent en tot stof zal wederkeren’. Deze zin is de 

vertaling van het Latijnse Memento, homo, quod 

pulvis es, et in pulverem revertis. God sprak deze 

woorden over het mensdom uit na de grote 

zondeval. De tekst is terug te vinden in het boek 

Genesis 3:19. Een priester kan ook volgende 

woorden gebruiken bij het geven van een 

askruisje: ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’. 

Deze zin is gebaseerd op de tekst van Marcus 

1:15 waarbij Jezus tijdens het prediken in Galilea 

aan het begin van zijn openbaar leven diezelfde 

woorden uitspreekt. 

 

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en 

sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw 

leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: 

as heeft een reinigende kracht. Ook het 

afbranden van de stoppels op akkers maakt de 

grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van 

zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot 

nieuw leven. De as voor het askruisje is 

afkomstig van de verbrande en gezegende 

palmtakjes van de paasperiode van het 

voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat 

de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten 

worden - door de dood heengaan - om tot teken 

te worden van het kruis, de dood en de 

verrijzenis. 

 

Het gebruik van as als symbool voor 

boetedoening en zonde dateert al uit de vroege 

middeleeuwen. Wanneer zondaars toen tot een 

officiële boetedoening waren veroordeeld, werd 

bij de mannen as gestrooid over het volledige 

hoofd. Zondaressen kregen enkel as over het 

voorhoofd gestrooid of kregen een askruisje op 

het voorhoofd. Hiermee werd het begin van hun 

boetetijd aangekondigd. Boetelingen mochten 

vanaf de bestrooiing met as en het dragen van 

het boetekleed wel nog binnen in de kerk, maar 

ze mochten enkel nog achteraan zitten. 

Bovendien waren ze verplicht om na het lezen 

uit het evangelie, de dienst te verlaten. 

 

Ook in de Bijbel komt het gebruiken van as bij 

boetedoening voor. Boetelingen bestrooien 

zichzelf met as, als teken van berouw. Er wordt 

beschreven dat wie boete deed, voor een 

bepaalde tijd enkel een boetekleed in de vorm 

van een zak droeg. Het spreekwoord ‘in zak en 

as zitten’ zou van dit gebruik afgeleid zijn. 

Het bestrooien met as werd dus in eerste 

instantie enkel toegepast bij veroordeelde 

zondaars, maar evolueerde later tot een ritueel 

dat bij elke gelovige werd toegepast. Men 

geloofde namelijk dat elk mens wel eens 

zondigt, tegenover God of tegenover zijn 

naasten. Paus Gregorius de Grote, die als 

kerkvorst regeerde van 590 tot 604, was de 

eerste die de term ‘Aswoensdag’ gebruikte om 

het begin van de vastenperiode aan te 

kondigen.  



THEMA 

9 

In 1091 droeg paus Urbanus II elke kerk op om 

dit ritueel te gaan toepassen. Het was nog 

wachten tot de twaalfde eeuw op de regel die 

door Rome werd uitgevaardigd, om de 

palmtakjes die werden gewijd in de paasviering 

te verbranden en de as ervan te gebruiken op 

Aswoensdag. 

 

Naast de symboliek van de boetedoening staat 

de as ook symbool voor vruchtbaarheid en 

nieuw leven. Landbouwers weten als geen 

ander dat een stuk braakliggend land laten 

afbranden er voor zorgt dat de grond terug 

vruchtbaar wordt en dat er zo plaats 

vrijgemaakt wordt voor het telen van nieuwe 

gewassen. Tegelijk heeft as ook een reinigende 

kracht. In vroegere tijden gebruikten 

huisvrouwen zelfs as om er de was mee te doen. 

 

Op Aswoensdag wil men dus eerst nadenken 

over de dood en stilstaan bij de vergankelijkheid 

van het leven. We bezinnen ons over onze 

zonden en tonen berouw. Daarna kijken we 

vooruit dankzij de reinigende kracht van de as 

en hebben we aandacht voor de nieuwe kansen 

die het leven ons biedt. De aankomende 

Veertigdagentijd is een periode waarin 

gelovigen zich hierover kunnen bezinnen. De 

gemeenschap van christenen zoekt hiervoor 

inspiratie in de Bijbel. 

 

Bronnen: www.beleven.nl en www.allesvieren.nl 

 

 

Vastenactie 2022 - ‘Je land is je leven’ 

 

Op woensdag 2 maart start de vastenactie. Dit 

jaar steunen we projecten die direct of indirect 

te maken hebben met landrechten. 

In Guatemala steunen we drie Maya-

gemeenschappen die opkomen voor hun 

rechten. In de voor de gemeenschappen 

belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales 

gebouwd. 

Dat betekent dat de toegang tot water beperkt 

wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. 

Vastenactie steunt de dorpen bij het opbouwen 

van duurzaam watermanagement, leert ze wat 

hun rechten zijn en hoe ze die kunnen 

verdedigen. 

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen 

in kampen. Zij hebben geen plek om te wonen in 

hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de 

armoedegrens. Ze hebben onvoldoende eten, 

slechte huisvesting, geen school voor de 

kinderen en geen werk. 

Vastenactie steunt 250 gezinnen in 

tentenkampen bij het opbouwen van een beter, 

menswaardiger bestaan. 

De kleine boeren in het noordoosten van 

Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. 

Er is een groep die voldoende voedsel 

produceert, maar die zijn producten nauwelijks 

kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag 

en is hun sociaaleconomische positie zwak. Er 

zijn ook families zonder landrechten. Zij 

produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen 

nauwelijks investeren in goed materiaal en 

zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven 

kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot 

dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende 

gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de 

loer.  

De Vastenactie biedt 60 families uit beide 

groepen ondersteuning, ze ontvangen kassen, 

bassins voor wateropvang, gereedschap, 

zaaigoed én training en begeleiding. 

Mensen delven in deze landen al te vaak het 

onderspit tegenover overheden en grote 

bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met 

desastreuze gevolgen voor hun welzijn. 

Daarom zetten wij ons dit jaar, samen met 

vastenactie 2022, in voor een rechtvaardiger 

beleid rondom het beheer van land! 

 

U kunt uw bijdrage in de bus achter in de kerk 

doen of over maken op rekening 

NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 

Martinusparochie o.v.v. Vastenactie. 
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Lezingen in de Veertigdagentijd 

 

De eerste lezingen van de zondagen in de 

veertigdagentijd van het jaar C staan stil bij het 

verbond tussen God en het volk Israël: een 

verbond dat de geschiedenis van Israël bepaalt 

(1e zondag); een verbond dat Hij sluit met 

Abraham (2e zondag); een verbond dat de 

beweegreden is voor de ‘roeping’ van Mozes (3e 

zondag) De evangelies van de eerste en tweede 

zondag van de Veertigdagentijd gaan voor elk 

liturgisch jaar over hetzelfde onderwerp. Het 

evangelie van de drie volgende zondagen staat 

stil bij hoe Jezus denkt, spreekt en handelt 

wanneer hij geconfronteerd wordt met de 

kleine kanten van de mens. Hij staat er open 

voor om nieuwe kansen te geven (3e zondag). 

 

Aswoensdag – Oproep op tot bekering en 

verzoening. 

1e lezing De profeet Joël roept op om zich terug 

te keren tot God. 

Tussenzang Wie psalm 51 bidt, vraagt God om 

gereinigd te worden van zonden en een zuiver 

hart te mogen krijgen.  

2e Lezing Paulus roept op om zich met God te 

verzoenen. 

Evangelie Jezus staat stil bij de juiste instelling 

om als gelovige te leven. Woorden die goede 

richtingswijzers kunnen zijn tijdens de veertig 

dagen voor Pasen. 

 

1e zondag van de Veertigdagentijd – 

Vertrouwen in God  

1e lezing Dit fragment uit het boek 

Deuteronomium vertelt in grote trekken de 

geschiedenis van het volk Israël en heeft daarbij 

grote aandacht voor de manier waarop God 

telkens voor zijn volk opkomt. 

Tussenzang Psalm 91 bezingt het effect van het 

vertrouwen op God. 

2e lezing Paulus staat stil bij: wie op God 

vertrouwt, zal gered worden.  

Evangelie Jezus zegt waar het uiteindelijk om 

gaat. Een houding die door zijn vertrouwen op 

God gedicteerd wordt. 

 

2e zondag van de Veertigdagentijd – 

Vertrouwen in God 

1e lezing Deze tekst gaat dieper in op het 

verbond dat God ('zichtbaar' als vuur) met 

Abraham sloot.  

Tussenzang Psalm 27 bezingt God als dé 

Bevrijder. 

2e lezing Paulus gaat dieper in op de betekenis 

van de verrijzenis.  

Evangelie Jezus gaat met drie van zijn leerlingen 

een berg op om er te bidden. Daar maken ze 

kennis met Jezus als 'uitverkoren zoon van God', 

die in gesprek is met Mozes, de stichter van de 

joodse godsdienst, en Elia, de grote profeet. 

 

3e zondag – De goedheid van God biedt mensen 

telkens opnieuw nieuwe kansen 

1e lezing God heeft de ellende van zijn volk 

gezien. Daarom roept Hij Mozes op om als het 

ware zijn handen en voeten te zijn en het volk 

Israël uit de slavernij te leiden. 

Tussenzang Psalm 103 is één grote lofzang op de 

goedheid van God die zich uit in vergeving van 

schulden, bezorgdheid, barmhartigheid.  

2e lezing Paulus herinnert aan de uittocht, een 

tocht die niet zonder bekoringen was. Ook 

christenen kunnen last krijgen van bekoringen. 

Evangelie Jezus vertelt de parabel van de 

onvruchtbare vijgenboom. Een parabel is een 

verhaal waarmee Jezus iets zegt over wie God is 

én een verhaal waarmee hij zijn volgelingen 

oproept om mee te werken aan de uitbouw van 

het 'rijk van God', door mensen nieuwe kansen 

te geven. Dus niet zomaar een verhaaltje. 

 

Bron: www.bijbelin1000seconden.be 
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Toelichting op Psalm 80  

 

Psalm 80 heeft een heldere structuur doordat 

een refrein vier keer in min of meer dezelfde 

vorm terugkeert: “Heer der hemelse scharen, 

breng Gij ons de keer: in het licht van uw 

aanschijn bevrijding!” 

In dat refrein wordt God met groeiende 

aandrang aangesproken. Twee vragen kleuren 

de bede: de vraag naar het licht van Gods gelaat 

en de vraag naar ommekeer.   

 

Jozef (met zijn zonen Efraïm en Manasse) 

en Benjamin staan voor de stammen die in het 

noordelijke deel van Israël woonden. Mogelijks 

geeft dit aan dat de psalmdichter daar actief 

was. 

De cherubs zijn gevleugelde wezens rondom de 

troon van God en bovenop het deksel van de 

ark. 

De wijnstok en de wijngaard zijn in de Bijbel 

geregeld voorkomende beelden voor Israël en 

het godsvolk. Met de bergen wordt het 

Libanongebergte bedoeld, de zee is de 

Middellandse zee en de rivier is de Eufraat. 

 

De mensen die deze psalm gemaakt hebben, 

roepen hun verlangen uit naar bevrijding. 

Schrijnende beeldtaal geeft hun pijn weer: 

tranen zijn wat ze te eten, te drinken krijgen. Ze 

lijden onder de spot van hun tegenstanders 

(vers 6-7). Ze voelen zich als een kostbare 

wijngaard die wordt verwaarloosd en verwoest 

(verzen 13-14). Psalm 80 nodigt ons uit tot stilte, 

tot sympathie met de gebrokenheid in ons eigen 

bestaan en bij medemensen.   

 

Psalm 80 is onder andere daarom zo’n rijk 

gebed dat er vier beelden gebruikt worden voor 

God. Hij is herder (vers 2), aanvoerder van de 

legers (in het refrein), tuinman (verzen 9, 15b) 

en vader (verzen 16 en 18). Elk beeld roept een 

andere relatie op. Voel ik mij als deel van de 

kudde waarvoor de herder zorgt en zijn leven 

veil heeft? Of als het plantje dat gekoesterd 

wordt om te groeien? Als iemand die samen 

met de Heer de strijd aanbindt met de machten 

van het kwaad? Of als een kind dat zich bij hem 

geborgen weet, zijn oogappel? 

 

Het begin van de psalm vraagt dat God zou 

‘komen en bevrijden’ (vers 3). Naar het einde 

gaat de vraag uit naar de gestalte van een zoon 

(vers 16), een gunsteling (vers 18). Deze termen 

staan zowel voor het volk van God als voor de 

koning, de gezalfde of Messias. Hoe verder we 

komen in het boek van de Psalmen, hoe sterker 

er reikhalzend wordt uitgezien naar de Messias. 

Want de gezalfde staat voor bevrijding en 

eindelijk gerechtigheid (lees maar even psalm 

72).   

 

Door de hele psalm heen zindert het besef dat 

die komst alleen mogelijk kan worden door een 

ommekeer. Maar het is een ommekeer die 

wonderlijk genoeg begint bij God. Het is 

wanneer Hij omkeert, neerziet, opnieuw zorg 

geeft (vers 15) dat voor ons mensen een 

bekering mogelijk wordt (het refrein). Zoals 

Huub Oosterhuis zo treffend schrijft: ‘Keer u om 

naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar’.   
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Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 
 

Negen maanden vóór het hoogfeest van de 

geboorte van de Heer herdenken wij hoe Zijn 

komst door de engel Gabriël werd 

aangekondigd. 25 Maart is dus eerst en vooral 

een feest van de Heer en vervolgens een 

Mariafeest. Op deze dag vieren we het begin 

van onze verlossing, de vervulling van het 

profetische woord zoals in  het Evangelie wordt 

vermeld: “Zie de maagd zal zwanger worden en 

een Zoon ter wereld brengen” (Mt 1: 23). We 

vieren de intrede van Christus in deze wereld: 

“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, 

maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid…Ik 

ben gekomen, o God om Uw wil te doen” (Heb. 

10: 5-7). 

 

Deze dag is oorspronkelijk de oude paasdatum, 

14 nisan. Toen Pasen naar de zondag werd 

verlegd, kreeg deze dag de viering van de 

‘boodschap van de engel aan Maria’, zoals dat 

voordien in de Advent werd gevierd. 

Het oorspronkelijke Spaanse Mariafeest van 

Maria Boodschap op 25 maart werd in Rome 

overgenomen. Omstreeks 550 vierde men in het 

oosten op 25 maart, negen maanden vóór 

kerstmis, ‘de verkondiging van de geboorte van 

de Heer’.

Het was oorspronkelijk een feest van de Heer, 

maar werd In Constantinopel een Mariafeest, 

net als 1 januari (‘Octaafdag van de Geboorte 

van de Heer’ werd 'Heilige Maria, Moeder van 

God') en 2 februari (‘Opdracht van de Heer in de 

tempel’ werd 'Maria Lichtmis'). 

 

Als Maria Boodschap vinden wij het in de 

zevende eeuw in het Liber pontificalis van paus 

Sergius (687-701) vermeld als één van de 

feesten met processie. De liturgievernieuwing 

van paus Paulus VI gaf deze dag zijn karakter als 

feest van de Heer terug, o.a. door de naam te 

wijzigen in: Aankondiging van de Heer. Ook 

Maria Lichtmis kreeg toen haar 

Christocentrische betekenis terug. 

In de veertiende eeuw verleende paus Johannes 

XXII aflaten aan het bidden van het gebed ‘De 

engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’ 

(beter bekend als het ‘Angelusgebed’) bij de 

avondklok, in de vijftiende eeuw werd de klok 

ook 's morgens geluid en in het begin van de 

zestiende eeuw ook 's middags. In 1513 kreeg 

deze devotie een pauselijke goedkeuring van 

Leo X. 

 

Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl 
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Overlijden pater Leo M. van Ulden 

o.f.m. 

 

Op 24 januari jl. is in 

Leiden overleden 

pater Leo Maria van 

Ulden o.f.m. in de 

leeftijd van 79 jaar. 

 

Leo van Ulden werd 

geboren op 26 

februari 1942 in 

Leiden. In 1960 trad hij in bij de 

Minderbroeders-Franciscanen. In 1964 legde hij 

zijn eeuwige geloften af en op 14 juli 1967 werd 

hij tot priester gewijd. 

Na zijn priesterwijding ging pater Van Ulden 

werken in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 

Op 9 augustus 1970 begon hij als parochie-

vicaris in Gorredijk waar hij op 10 maart 1977 

tot pastoor werd benoemd. Vanaf 1 februari 

1983 werd hij pastoor te Sneek en vanaf 15 

december 1989 deken van het dekenaat Sneek. 

Daarnaast was hij meermalen waarnemend 

pastoor in verschillende parochies. Van 1994 tot 

1999 was hij bisschoppelijk vicaris. 

 

In 2006 in werd Van Ulden benoemd tot vicaris-

generaal, eerst door mgr. W.J. Eijk en 

aansluitend herbenoemd door mgr. Dr. G.J.N. de 

Korte. Op 1 september 2011 werd hij eervol 

ontslagen als pastoor van Sneek en vicaris-

generaal van het bisdom Groningen-

Leeuwarden. Pater Van Ulden is 44 jaar 

werkzaam geweest in het bisdom. 

Na zijn vertrek uit het noorden werd hij 

gardiaan van de communiteit van de 

Franciscanen in Voorhout, een communiteit 

voor broeders in ruste. Later verhuisde hij naar 

zijn geboortestad Leiden. 

24 maart in Emmeloord: 

Ontmoetingsdag voor mensen die hun 

partner hebben verloren 

 

De Diocesane Werkgroep Partnerverlies 

organiseert elk half jaar in telkens een andere 

regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun 

partner door de dood hebben verloren. Vanwege 

de corona-maatregelen konden de 

ontmoetingsdagen in 2020 en 2021 helaas niet 

doorgaan. In de hoop dit jaar wel weer bijeen te 

kunnen komen hebben we de eerstvolgende 

ontmoetingsdag gepland op donderdag 24 maart 

in de ‘Ontmoetingsruimte’ naast de H. 

Michaëlkerk te Emmeloord (Pastoor 

Koopmansplein 1, 8302 GK), van 10.00 tot 

ongeveer 15.30 uur. 

 

Op deze dag staat het ontmoeten van elkaar voorop, 

omdat praten met mensen die een soortgelijke 

ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.  

 

Wiebe Mulder, sinds kort voorzitter van de 

werkgroep, zal iets vertellen over het omgaan 

met verlies en rouw, ook in het perspectief van 

het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die 

God daarbij inneemt. De dag zal worden 

besloten met een korte gebedsviering. 

Koffie/thee en een lunch wordt verzorgd. De 

kosten zijn € 12,-. Desgewenst kunt u gezelschap 

uit uw omgeving meenemen.  

 

Opgeven kan tot 15 maart bij het bisdom 

Groningen-Leeuwarden, mw. Lisette Winter (tel. 

050-4065888 ) email: l.winter@bisdomgl.nl 
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Titus Brandsma. Van zalig tot heilig 

 

Onlangs kwam het bericht dat paus Franciscus 

het wonder erkent dat al eerder door een groep 

theologen van de Congregatie voor de 

Heiligverklaringen was erkend, en daarvoor al 

door medici als medisch onverklaarbaar was 

betiteld. Het gaat om de genezing van de 

Amerikaanse pater Michael Driscoll in 2004. 

Eerst zijn de medici aan de beurt om hun visie te 

geven, maar die kunnen natuurlijk niet verklaren 

dat een genezing een wonder is. Theologen 

mogen bepalen of een genezing aan de 

voorspraak van de heilige kan worden 

toegeschreven, en of er een verbinding is tussen 

het gebed om voorspraak en de genezing.  

 

De heiligverklaring komt zo steeds dichter bij. Er 

volgt nog een consistorie, een vergadering van 

kardinalen met de paus, en er moet nog een 

datum worden gekozen. We wachten het af. 

Tijdens mijn vakantie in Ierland heb ik gemerkt 

dat de verering van Titus Brandsma ook in het 

buitenland leeft. Het is niet louter een 

Nederlandse aangelegenheid. 

 

Officieel hebben we geen rol in de 

heiligverklaring. Die komt toe aan de orde van 

de Karmelieten en aan het bisdom ’s-

Hertogenbosch, het bisdom waar pater Titus 

gestorven is, of in dit geval: het bisdom van 

waaruit hij is afgevoerd naar het 

concentratiekamp Dachau.  

 

Als bisdom Groningen – Leeuwarden en als 

provincie Fryslân willen we graag bij de 

activiteiten betrokken zijn. We hebben goede 

contacten in het land. We gaan zeker mee naar 

Rome voor de heiligverklaring zelf. Vooraf – als 

de datum bekend wordt – is het de bedoeling 

een dankviering te houden in zijn 

geboorteplaats Bolsward. Er zal een magazine 

komen en de media zal er ongetwijfeld aandacht 

aan besteden. Daar heb ik goede hoop op, en 

dat bleek ook wel toen kort geleden de 

beslissing van de paus bekend werd gemaakt.  

 

Zou u er alvast over willen nadenken of u mee 

zou willen gaan naar Rome, of dat u in eigen 

land of provincie naar een viering zou willen 

gaan. Ik hoop dat er wat katholieke spirit los 

komt!  

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

 

Titus Brandsma - Van held tot Heilige 

 
Dit jaar wordt Titus Brandsma Heilig verklaard. 
Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen 
pater Karmeliet, maar ook één van de eerste 
hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was een 
toonaangevend persoon in de herontdekking van 
de Nederlandse mystiek, zelf mysticus, een 
ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en 
toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het 
laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en 
martelaar. 
 
Zeven wetenschappers van de Radboud 
Universiteit en het Titus Brandsma Instituut 
belichten diverse aspecten uit het leven van de 
bewonderingswaardige mens die Titus Brandsma 
was. 
Dit prachtige full colour geïllustreerde boek is 
voor € 19,95 verkrijgbaar in onze boekenstand. 
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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 
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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 

DE STRIJD TUSSEN CARNAVAL EN VASTENTIJD (1559) - PIETER BRUEGHEL DE OUDE 


