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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/ 
 
PCI Sint Martinus (parochiële caritas instelling) 
Meer informatie op achterzijde Rondom. 
email: pci@stmartinusparochie.nl 
 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

5 

5 juni 2022 
t/m 

9 juli 2022 

 
14 mei 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 15,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

Noord Mw. M. Melenhorst - Vroome 
Noorderhaven 49 
Tel. 06 – 22 54 93 46 

Selwerd Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Paddepoel Mw. A.C. ten Voorde,  
Zonnelaan 241 
Tel : 050 – 5 73 10 10 

Oost Dhr. J.R. Kruisman 
Lijsterbeslaan 79 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Een feestelijke maand 

 

Mei is de feestelijkste maand van het jaar. In de 

natuur staat alles in eerste volle bloei. Niet 

vreemd dat de meimaand in het devotionele 

leven is toegewijd aan Maria, de Moeder van 

God. Haar willen wij eren die als geen ander 

mens er helemaal was voor de Heer en die wij 

ook als onze hemelse moeder zien. 

De Schützmantel-madonna die Maria toont met 

in haar wijde mantel 

ons, mensen, geeft dat 

treffend weer. We 

mogen deze maand ook 

zien als de bekroning 

van haar trouw, tot 

onder het kruis. 

 

Wij zijn immers in de 

Paastijd, in deze hele 

maand, uitziend naar 

Pinksteren, de gave van 

Gods Heilige Geest. Ja, 

daarin mogen wij leven 

door ons doopsel en 

vormsel. De 

vormelingen van dit jaar 

bereiden zich daar nu 

op voor. Wij mogen 

blijven bidden om Gods 

Geest die ons mag 

sterken in ons geloof en 

in de geloofsbeleving. 

 

Gelukkig is er na Corona, weer een duidelijke 

opleving van het kerkbezoek. Een volle kerk op 

Palmzondag met heel veel kinderen. En ook bij 

de feesten van de Goede Week en Pasen. 

 

Is dat kerkbezoek dan zo belangrijk? Daarbij 

moet ik denken aan het bijbelverhaal van 

Zacheüs die in een boom was geklommen om 

Jezus te zien. Jezus riep hem: Kom uit je boom, 

Zacheüs. Ik wil bij jou te gast zijn.  

Kom uit je huizen, lieve mensen, uit je gewone 

leven – en vaak sleur – en kom naar Jezus die je 

voedt met zijn gaven van Woord en wijn – zijn 

onderricht en zijn blijvende zelfgave in de H. 

Communie. Dat verkwikt ons geestelijk, doet 

ons innerlijk goed en dat willen wij doorgeven 

aan onze kinderen, met hen beleven. Rust en 

regelmaat houdt ons mentaal en lichamelijk op 

de been. 

 

Op de eerste dag van mei 

eren wij Sint Jozef, 

arbeider, de stille man die 

er gewoon was voor Jezus 

en Maria. 

 

De dagen van herdenking 

en viering van de bevrijding 

op 4 en 5 mei krijgen dit 

jaar een wrange bijsmaak 

door de oorlog die, niet ver 

van ons vandaan, woedt. 

Iedere oorlog is krankzinnig 

maar deze zo mogelijk nog 

meer, waar zonder enige 

aanleiding Kaïn zijn jongere 

broer vermoordt. Een 

broedervolk dat 

meedogenloos en niets en 

niemand ontziend in de 

ellende is gestort, wat door de patriarch van 

Moskou ook nog een ‘heilige oorlog’ wordt 

genoemd. Duizenden levens, miljoenen 

vluchtelingen, een grote verwoesting. De man 

die de Tweede Wereldoorlog aanrichtte, was 

niet anders. 

Wij kunnen alleen maar bidden dat wrede 

leiders tot inkeer komen en dat ook Oekraïne in 

vrede en vrijheid mag leven. 

 

Pastoor R. 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 - 30 april-1 mei 2022, 3e zondag van Pasen 

Lezingen         Handelingen  5: 27b - 32, 40b - 41   |   Apokalyps  5: 11 - 14   |   Johannes  21: 1 - 19 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
   15:00 Marialof 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zaterdag/Zondag - 7-8 mei 2022, 4e zondag van Pasen 

Lezingen       Handelingen  13: 14, 43 - 52   |   Apokalyps  7: 9, 14b - 17   |   Johannes  10: 27 - 30 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis waarin negen kinderen hun  
 12:30 H. Mis (Pools)  Eerste H. Communie ontvangen 

   17.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag - 14-15 mei 2022, 5e zondag van Pasen,  

Lezingen       Handelingen  14: 21 - 27   |   Apokalyps  21: 1 - 5a   |   Johannes  13: 31 - 33a, 34 - 35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

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

     
 

Zaterdag/Zondag - 21-22 mei 2022, 6e zondag van Pasen  

Lezingen    Handelingen  15: 1 - 2, 22 - 29  |  Apokalyps  21: 10 - 14, 22 - 23  |  Johannes  14: 23 - 29 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  

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

     
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag – 26 mei 2022, Hemelvaart van de Heer 

Lezingen            Handelingen  1: 1 - 11      |      Efeziërs  1: 17 - 23      |      Lucas  24: 46 - 53 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 28 - 29 mei 2022,7e zondag van Pasen  

Lezingen      Handelingen  7: 55 - 60   |   Apokalyps  22: 12 - 14, 16 - 17, 20   |   Johannes  17: 20 - 26 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Marialof 
   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 
 

Eucharistievieringen Kapel Bisschop-

Nierman-Centrum 
 

Iedere eerste donderdag van de maand vindt er een 

H. Mis plaats om 9.30 uur. Op donderdag 5 mei en 

op donderdag 2 juni hopen wij u te kunnen 

begroeten in de kapel. Na afloop is er koffiedrinken 

in de Plutozaal. 

Misintenties 

St.-Franciscuskerk 

1 mei:  Fons Annink 

8 mei:  Fons Annink  

15 mei: Fons Annink 

22 mei: Fons Annink 

 

Sint Jozefkathedraal 

1 mei:  Uit dankbaarheid bij een 91e 

 verjaardag 

 Zielerust van Nel Lefferts, 

Josephine Geubels en Lien 

Lefferts 

  Erna Bakker 

  Barbara Pais de Oliveira da Silva 

Ferreira 

8 mei:  Overleden zoon Hans 

  Jan van Schaik 

  Erna Bakker 

  Barbara Pais de Oliveira da Silva 

Ferreira 

  Yvonne Kessels - Snijders 

15 mei: Erna Bakker 

  Henk Pasveer 

22 mei: Jan van Schaik 

  Erna Bakker 

Collecte doeleinden: 

1 mei:  1. Parochie 

  2. Misdienaars en acolieten 

8 mei:  1. Parochie 

  2. Priesteropleiding bisdom 

15 mei  1. Parochie 

  2. Kosten parochieblad 

22 mei: 1. Parochie 

  2. Actie Kerkbalans  

26 mei  1. Parochie 

  2. Voedselbank 

29 mei  1. Parochie 

  2. Ned. Missionarissen 

R.K. Kerkhof 

 

Maandag 2 mei (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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Aankondiging Parochieavond 14 juni 
 

Op dinsdag 14 juni 2022 vindt vanaf 20.00 uur de 

jaarlijkse parochieavond plaats in de parochiezaal 

van de pastorie. 

Tijdens deze avond zal het parochiebestuur de 

huidige stand van zaken voorleggen met 

betrekking tot wat er binnen onze parochie leeft. 

Onder meer de ontwikkelingen rondom de 

renovatie, de gevolgen nu de COVID-restricties zijn 

opgeheven, en de financiële stand van zaken 

zullen worden besproken. 

 

Na de vergadering zal Sible de Blaauw spreken 

over de klokken van de St.-Jozefkathedraal en de 

klankcombinaties die mogelijk zijn met een gelui 

van acht klokken. 

De avond zal worden afgesloten met een drankje 

en een gezellig samenzijn. 

 

Het parochiebestuur nodigt u hierbij van harte uit 

om de parochieavond bij te wonen. Graag zien wij 

u dan. 

H. Vormsel 2022 

 

Op zondag 12 juni, Hoogfeest van H. 

Drieëenheid, zal in de Hoogmis van 11.00 uur 

het H. Vormsel worden toegediend aan 

jongeren uit onze parochie. 

De voorbereiding begint in mei. 

U kunt uw kind hiervoor opgeven bij het 

secretariaat (tel. 050 – 3124215, iedere 

werkdag van 10.00-16.00 uur, behalve 

woensdag) of per email: 

secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

Jongeren die op het voortgezet onderwijs 

zitten komen hiervoor in aanmerking. 

PCI Sint Martinus 

De PCI Sint Martinus is de parochiële caritas 

instelling van de Sint Martinusparochie Groningen. 

 

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in 

sociaal maatschappelijke nood verkeren of 

(tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige 

gift. Privacy is bij ons gewaarborgd.  

 

Zo ondersteunen wij onder andere: 

• jonge gezinnen met een inkomen net boven het 

wettelijk minimum loon met bijv. een laptop, 

sportkleding of een fiets voor de kinderen, 

vervanging van een kapotte wasmachine; 

• alleenstaande ouderen met een bloemetje of 

attentie bij een huisbezoek en geven wij een 

bijdrage aan de ouderenmiddagen. 

U kunt ons bereiken via pastoor Wagenaar of 

mailen via pci@stmartinusparochie.nl 

Eerste Communicanten 

 

Louis-Marcus Bezemer 

Daniël Gorgis 

Kyrillos Abram Gorgis 

Carmen Heine 

Danylo Kavatsyuk 

Christian Kuzi 

Alessio Usai 

Imke Walstra 

Ming-Chun Yang 

Familieberichten 

 

Door het H. Doopsel werden in onze 

parochiegemeenschap opgenomen: 

Isabelle Worley 

William Turner 

 

In de vrede van de Heer zijn overleden: 

Barbara Patricia Pais de Olivera da Silva 

Ferreira (49 jaar) 

Erna Maria Bakker (84 jaar) 

Fons Annink (84 jaar 
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RK Tienerweekenden in 2022 

 

Na twee geslaagde tienerweekenden in 2021 

heeft het bisdom Jongerenplatform voor 2022 

weer twee fantastische tienerweekenden 

gepland! Ook deze weekenden zijn bij de Blauwe 

Zusters in Heiloo. 

De weekenden zijn van 13-15 mei en van  

18-20 november, speciaal voor tieners van 12 tot 

en met 18 jaar. Een weekend met catechese, 

ontmoeting, leren en leven bij en met zusters, 

spelactiviteiten en veel gezelligheid!   

 

“De activiteiten waren erg leuk en gezellig. Ik heb 

nieuwe dingen geleerd over de kerk en ik heb 

veel nieuwe vrienden gemaakt!” – is een reactie 

van één van de deelnemers vorig jaar.  

 

Programma: 

De aankomst is op vrijdagavond rond 18.00 uur. 

We beginnen met gezamenlijk avondeten, ook 

met de ouders die deelnemers brengen. Op 

zondag rond 13.00 uur gaan we weer naar huis.  

Voor de ouders die ophalen is de mogelijkheid 

om de mis om 10.30 uur mee te vieren en mee te 

lunchen.  

 

De kosten voor het weekend zijn € 30,-  per 

persoon. 

 

Aanmelden voor deze tienerweekenden kan via 

website van het bisdom: RK Tienerweekenden in 

2022 – Bisdom Groningen Leeuwarden 

(bisdomgl.nl). 

Mochten de kosten en/of het vervoer een 

probleem zijn, stuur dan even een mailtje naar 

jongerenbisdomgl@gmail.com. 

 

 
 

 

Seniorenmiddag 3 mei  

 

Op dinsdagmiddag 3 mei 2022 zal er voor de Sint 

Martinusparochie weer een seniorenmiddag 

worden georganiseerd. 

Aanvang van de middag is om 14.00 uur in de 

parochiezaal. 

Het zal een gezellige middag worden met een 

kopje koffie of thee en, omdat we elkaar zolang 

niet gesproken hebben, feestelijk gebak. 

Pastoor Wagenaar zal deze middag iets vertellen 

over de kerkelijke periode waarin we dan zijn en 

dit toelichten met projecties op een 

beeldscherm. 

We denken dat er daarna nog genoeg tijd  over is 

om nog een ronde bingo te kunnen spelen. 

Om 16.30 uur zal de middag afgesloten worden. 

Mocht u met een taxi komen, bespreekt u dan 

alstublieft ook meteen weer de terugreis. 

Dat voorkomt langdurig wachten; in de namiddag 

is dat 2 uur nadat u gebeld heeft. 

 

De agenda voor het nieuwe seizoen is inmiddels 

weer vastgesteld en we hopen deze op 3 mei aan 

u te kunnen uitreiken.  

Om verschillende persoonlijke redenen heeft een 

aantal leden van werkgroep afscheid genomen. 

Gelukkig zijn er enthousiaste mensen gevonden 

om de opengevallen plaatsen in te nemen. 

Het zal fijn zijn elkaar op 3 mei te ontmoeten. 

Dan kunnen zij zich aan u voorstellen. 

 

Graag tot ziens op 3 mei a.s. 

Aanvang: 14.00 uur 

Sluiting: 16.30 uur 

 

Werkgroep Seniorenmiddagen 

https://bisdomgl.nl/rk-tienerweekenden-in-2022/
https://bisdomgl.nl/rk-tienerweekenden-in-2022/
https://bisdomgl.nl/rk-tienerweekenden-in-2022/
mailto:jongerenbisdomgl@gmail.com
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Hemelvaart 

 

Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren 

christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') 

van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na 

zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor 

Pinksteren. In 2022 valt Hemelvaart 

op donderdag 26 mei. 

 

Zoals er veertig dagen zitten tussen 

Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig 

dagen tussen Jezus' herrijzenis met Pasen en 

Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de Bijbel 

voor het laatst aan zijn volgelingen toonde. Tot 

de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart 

geen apart feest. De herdenking van de 

hemelvaart van Christus naar zijn vader in de 

hemel was slechts een van de onderdelen van 

het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op 

de vijftigste dag na Pasen. In de vijfde eeuw 

werd Hemelvaartsdag een apart feest. In de 

middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot 

het afsluitende feest van de paasperiode. Dit 

werd gesymboliseerd in het doven van de 

paaskaars op Hemelvaartsdag. Pasen (Jezus' 

verrijzenis), Hemelvaart (Jezus' verheffing aan 

Gods rechterhand) en Pinksteren (Nederdaling 

van de Heilige Geest) vormen een fundamentele 

eenheid. Verrijzenis, hemelvaart en zending van 

de Geest drukken een en hetzelfde 

heilsgebeuren uit. 

 

Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel 

mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. 

Dauwtrappen wordt ook wel in verband 

gebracht met de processie die vroeger op 

Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze 

herinnerde aan de tocht van Jezus naar de 

Olijfberg. Pas later werd het de gewoonte om 

het als een plechtige ontmoeting met de natuur 

te zien en daarbij vooral te zwijgen. Iets wat nu 

ook weer 'uit de mode' begint te raken. 

 

Op Hemelvaartsdag doofde men vroeger de 

paaskaars, nadat men het evangelie gelezen 

had. Tijdens Pinksteren stak men de kaars 

opnieuw aan bij de wijding van de doopvont. 

Het doven van de paaskaars met Hemelvaart 

was een middeleeuwse manier om aan te geven 

dat Christus naar zijn Vader was teruggekeerd. 

Maar dit impliceerde meteen dat Christus 

blijkbaar niet meer aanwezig was in de 

geloofsgemeenschap. Tegenwoordig benadrukt 

de kerkelijke leer zowel Jezus' terugkeer als zijn 

voortdurende, blijvende aanwezigheid binnen 

de geloofsgemeenschap. Daarom dooft men de 

paaskaars niet meer op Hemelvaartsdag. Zij 

blijft continu branden, althans tijdens de 

vieringen, gedurende de Vijftigdagentijd. 

 

De drie dagen vóór Hemelvaart werden door de 

kerk in de 6de eeuw uitgeroepen als openbare 

bededagen om Gods zegen over de velden af te 

smeken. Vandaar dat men sprak 

van ‘rogationes’ (afsmekingen). Processiegewijs 

trok men door de akkers met het H. Sacrament 

en het H. Kruis voorop. Iedere dag werd er een 

ander traject gevolgd. Vooral in overwegend 

plattelandsgebieden zijn deze bidprocessies 

geliefd gebleven. Richtten de verre voorouders 

zich tot hun (natuur)goden wanneer het 

gezaaide door vele kwalen bedreigd werd, dan 

keerde de plattelandsbevolking zich op haar 

beurt tot God. Want men geloofde dat de Heer 

bij zijn hemelvaart alle beden en wensen van 

zijn volk meegenomen had om ze aan zijn Vader 

voor te leggen. Waar de processie van de 

kruisdagen nog plaatsvindt, viert men meestal 

ook de eucharistie. 

 

Bijbelse achtergrond van Hemelvaart 

Jezus' leerlingen geloofden dat Jezus bij God 

was, gezeten aan Zijn rechterhand. In het 

toenmalige wereldbeeld was de hemel, de 

woning van God, boven de aarde. Als zij dus hun 

geloof dat Jezus bij God was wilden uitdrukken, 

dan moest Jezus naar 'boven'.  
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Dit kon men zich niet anders voorstellen dan dat 

Hij door een wolk (in verschillende verhalen van 

het Oude Testament het symbool van Gods 

aanwezigheid) omhoog geheven werd. In het 

evangelie van Matteüs wordt gesproken over de 

verheerlijking van Jezus, terwijl in het evangelie 

volgens Marcus, Lucas en Johannes er sprake is 

van Jezus' hemelvaart (of beter: zijn opneming 

ten hemel). De hedendaagse gelovige stelt 

vragen omtrent die hemelvaart. Hoe komt het 

bijvoorbeeld dat alleen door Lucas en in 

Handelingen de hemelvaart gedateerd wordt op 

de veertigste dag? Onderstaand fragment komt 

uit Handelingen 1:1-13 en is verantwoordelijk 

voor de huidige viering van Hemelvaartsdag: 

‘Na zijn [Jezus] lijden en dood heeft hij hun 

herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 

veertig dagen is hij in hun midden verschenen 

en sprak hij met hen [de apostelen] over het 

koninkrijk van God. Toen [...] werd hij voor hun 

ogen omhoog geheven en opgenomen in een 

wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij 

zo van hen wegging en zij nog steeds naar de 

hemel staarden, stonden er opeens twee 

mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 

"Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te 

kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 

opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen 

als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." 

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg 

terug naar Jeruzalem.’ 

 

Historische achtergronden van Hemelvaart 

Vanaf het begin belijdt de kerk het mysterie van 

Christus' overgang van deze aarde naar de glorie 

aan de rechterhand van de Vader. De 

herdenking van dit geheim heeft ook haar plaats 

gekregen binnen de eucharistieviering. Toch 

vermeldt de Anaphora van Hippolytus (ca. 215) 

Hemelvaart niet. Doch de uitbreiding hiervan 

die we in de Constitutiones apostolorum vinden, 

is op dit punt zeer uitdrukkelijk, en in de 

catechese van de heilige Ambrosius - De 

sacramentis - treffen we een formulering aan 

die grote overeenkomst vertoont met onze 

huidige liturgische zienswijze. Parallel aan de 

soberheid die het Nieuwe Testament betracht 

rond de hemelvaart als zichtbaar gebeuren, ging 

in de eerste drie eeuwen binnen de kerk de 

aandacht eerder uit naar het mysterie, het 

onzichtbare heilsfeit van Christus' ingaan in de 

glorie van de Vader bij zijn opstanding (Pasen) 

en van de uitstorting van de Heilige Geest 

(Pinksteren). 

 

De verheerlijkte, hemelse staat van de verrezen 

Christus en de mededeling van de Geest 

overheersten, zodat van de afzonderlijke 

herdenking van Handelingen 1:9-11 op de 

veertigste dag na Pasen aanvankelijk geen 

sprake was. De gehele paastijd gold als één 

doorlopend, ononderbroken feest van Christus' 

verheffing, waarin de feesten van Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren weliswaar 

onderscheiden maar nog niet gescheiden 

werden. De viering van Hemelvaart bereikte 

haar volheid op de vijftigste dag, waarop men 

de uitstorting van de Geest herdacht. Aangezien 

Christus' heengaan een voorwaarde was voor 

deze gave, lag de herdenking van het gebeuren 

van Handelingen 1:9-11 in deze viering besloten. 

Vanaf de 4de eeuw begon men de diverse 

aspecten van dit ene gebeuren geleidelijk aan 

uit elkaar te halen en herdacht men de 

veertigste dag na Pasen als de dag van de 

hemelvaart van Jezus, volgens de chronologie 

van Lucas. Daarbij speelde de eerbied voor het 

getal veertig een rol van betekenis, evenals het 

streven naar een zekere analogie met de 

veertigdagentijd vóór Pasen. 

 

Bron: www.beleven.org 

 
 

http://www.beleven.org/
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Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen 
 
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, 

slachtoffers van geweld en armoede naar ons 

land. Nu gaat het met name om vrouwen en 

kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid 

om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen 

initiatieven om hen in de plaatselijke 

gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit 

parochies zijn er activiteiten om onderdak te 

bieden aan vluchtelingen. Vaak werken 

parochies hierin samen met andere 

kerkgenootschappen, regionale 

maatschappelijke organisaties en plaatselijke 

overheden. Samen kijken ze naar waar behoefte 

aan is, wat er gedaan moet worden en hoe dit 

kan aansluiten bij bestaande initiatieven.  

 

Wij krijgen van Christus de opdracht om 

vluchtelingen, medemensen in nood, bij te 

staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de 

geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren 

maar niet tot broeders en zusters” (Paus 

Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’, 19 2009). 

Christus laat ons zien wat broederlijke en 

zusterlijke liefde is en roept ons op 

vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten 

we die uitdaging met vertrouwen en in geloof 

en gebed aangaan.  

 

Wij hebben grote waardering voor de inzet van 

velen binnen en buiten onze 

geloofsgemeenschap, beroepskrachten en 

vrijwilligers, die zich inspannen voor een 

menswaardige opvang van mensen in nood uit 

Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en rond 

Europa mogen wij niet vergeten. Naast het hier 

opvangen van mensen in nood is het belangrijk 

te werken aan een menswaardige en veilige 

wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten. 

Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot 

onrecht. Er rust een zware verantwoordelijkheid 

op de internationale gemeenschap om de vrede 

en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te 

handhaven.  

Door Christus kunnen we met vertrouwen 

vluchtelingen de helpende hand toesteken. Ons 

geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we 

ons eens te meer nu spanningen in de wereld 

gepaard gaan met nieuw geweld. Christus geeft 

ons een groot hart. “Nadat zij [Lydia] en haar 

huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit 

en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in 

de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt 

daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op 

aan” (Handelingen 16, 15).  

 

Het Evangelie roept ons op tot gerechtigheid en 

liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het 

opvangen van vluchtelingen en migranten is een 

teken van christelijke barmhartigheid. Jezus 

vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was 

vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 

25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: 

“Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; 

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.” 

Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. 

Het is belangrijk daarbij de adviezen van 

professionele organisaties te volgen en daarover 

steeds duidelijke afspraken te maken met de 

desbetreffende contactpersoon van de lokale 

burgerlijke gemeente.  

 

Paus Franciscus roept ons in deze dagen 

meermaals op vluchtelingen persoonlijk te 

ontmoeten. Veel vluchtelingen komen uit een 

oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie 

en dragen ervaringen van geweld en 

verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat 

wij om hen geven door een luisterend oor en 

onze aandacht en onze daadwerkelijke 

bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een 

beroep op ons doen. “Het uitgangspunt voor 

rechtvaardig beleid moet niet liggen in het 

zichzelf beschermen […] maar in het recht doen 

aan wie een beroep op ons doet. 
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Het centraal stellen van de menswaardigheid 

van de migranten, komt die van Nederlandse 

burgers ten goede” (bisschoppelijke brief ‘Ik was 

een vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet 

een beroep op het gevoel of sentiment van 

mededogen of medelijden, maar is een 

erkenning van de essentiële waardigheid van 

iedere mens. “Omdat ieder mens onze naaste is, 

mag niemand worden buitengesloten”, 

schreven wij in onze brief ‘Herbergzaam 

Nederland’ (2015).  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat 

ons hart te openen voor het leed van 

vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten 

worden vooraleer ze opnieuw in vrede en 

veiligheid zullen kunnen leven. Vluchtelingen 

ontvangen vereist inzet, hulp, begrip, aandacht 

en beheer van nieuwe en complexe situaties, 

die vaak nog bovenop de vele al bestaande 

problemen komen. Velen bieden hun hulp aan 

zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia 

opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel 

had (I Kon. 17, 8-15). Beseffen we in wat voor 

een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele 

bestaan is ontworteld. Hun huizen zijn in puin 

geschoten. Ze hebben alles moeten achterlaten 

en slechts het hoogstnodige kunnen 

meenemen.  

 

Laten we, naast de concrete en noodzakelijke 

hulp en aandacht die wij kunnen geven aan de 

vluchtelingen, veelvuldig in gebed verenigd zijn 

voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. 

We bidden met u om een einde van de oorlog, 

dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar 

huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook 

aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. 

Moge God spoedig de ware en blijvende vrede 

schenken, op voorspraak van Maria, Koningin 

van de vrede.  

 

De R.K. bisschoppen van Nederland Utrecht, 

18 maart 2022 
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Mariamaand 
 

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De 

Romeinen noemden de meimaand naar de 

moedergodin Maia. In de Middeleeuwen 

ontstond in Italië het gebruik om mei toe te 

wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast 

tientallen feestdagen waarop een aspect van of 

en gebeurtenis uit het 

leven van Maria wordt 

gevierd, heeft de 

Katholieke Kerk ook 

twee maanden aan de 

Moeder Gods toegewijd: 

mei en oktober. De 

meimaand is bij uitstek 

de Mariamaand; 

oktober is de maand van 

de Rozenkrans, de 

eeuwenoude oefening van het 150 maal 

herhalen van het Mariagebed Weesgegroet. 

 

Parochies besteden in de meimaand extra 

aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt 

door het organiseren van rozenkranssessies, een 

bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, 

het houden van Mariaprocessies en het 

organiseren van bedevaarten naar 

Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten 

op 31 mei, het feest van Maria Visitatie. De 

toewijding van een maand aan Maria heeft zoals 

bij veel katholieke feesten het geval is een 

heidense achtergrond. De Romeinen vierden 

diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze 

het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia 

geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze 

het feest van de aardgodin Bona Dea, die later 

met de Griekse godin Maia werd 

geïdentificeerd. 

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse 

lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- 

en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker 

geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 

officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In 

de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de 

meimaand geheel in het teken te stellen van de 

verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie 

waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die 

vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk 

verspreidden. Pius VII (1800-1823) was de 

eerste paus die deelaflaten verstrekte voor 

gelovigen die zich in de 

maand mei op bijzondere 

wijze toelegden op de 

verering van Maria. Pius IX 

(1846-1878) gaf er een volle 

aflaat voor. Aflaten zijn door 

de paus verleende 

kwijtscheldingen van 

tijdelijke straffen die in het 

Vagevuur nog moeten 

worden uitgeboet. Deze 

pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw 

voor een groot aantal katholieken nog veel. 

Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand 

een geweldige impuls. Pius XII (1939-1958) 

karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het 

is een van de vroomheidsoefeningen die strikt 

genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren 

maar niettemin van bijzondere importantie en 

waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als 

een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds 

weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen 

door de Apostolische Stoel en door de 

Bisschoppen" (encycliek Mediator Dei, nr. 182). 

Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek 

over de Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In 

de maand mei'). Tegen de achtergrond van de 

Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij 

daarin het vieren van de Mariamaand aan als 

een krachtig middel ter verkrijging van vrede en 

gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de 

meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor 

het welslagen van het Tweede Vaticaans 

Concilie (1962-1965) en de doorwerking van 

haar besluiten. 

 

Bron: www.kro-ncrv.nl/katholiek 
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Titus Brandsma en Friesland 
door Egbert van der Werff 

 
Hoewel Titus Brandsma (* 23 februari 1881) al 

jong uit Friesland vertrok om op kostschool te 

gaan in Megen en aansluitend in 1898 in te 

treden bij de Karmelieten in Boxmeer, bleef hij 

zeer verbonden met Friesland en zette hij zich 

met veel energie in voor Friese Taal en cultuur 

en voor de katholieke identiteit van Friesland.  

 

Brandsma was in 1917 een van de oprichters van 

het Rooms Frysk Boun, een verband voor 

culturele uitwisseling van Friese katholieken. In 

1937 is hij oprichter van Frisia Catholica, een 

studiegenootschap voor de katholieke 

kerkgeschiedenis van Friesland. 

Maar ook buiten de katholieke kring is Titus 

Brandsma actief in het promoten van de Friese 

taal en cultuur. Mede dankzij zijn inzet biedt de 

Onderwijswet van 1937 de mogelijkheid aan 

lagere scholen in Friesland om enkele uren Fries 

per week te geven. Hij zet zich in voor de 

oprichting van leerstoelen Fries op universitair 

niveau en is mede-oprichter van de Fryske 

Akademy, die wetenschappelijke studies over 

het Fries en Friese cultuur stimuleert. 

 

Voor katholieken in het noorden is de naam van 

Titus Brandsma vooral verbonden met de 

Bonifatius-verering in Dokkum. De devotie voor 

Bonifatius, dé missionaris van Friesland, werd 

een project waarbij Titus nauw betrokken was. 

Toen het plan er eenmaal was, werd er ook 

gehandeld. De zoetwaterbron, waarbij Bonifatius 

gepreekt en gedoopt zou hebben, lag er 

troosteloos bij. “Dit kán en mág zo niet blijven” 

vond Titus. Hij is met Dokkumer parochianen, 

verenigd in de door hem opgerichte 

Broederschap HH. Bonifatius en Gezellen, de 

aanjager en fondsenwerver. De grond bij de bron 

kon door de kerk worden aangekocht en zou het 

terrein worden van de Nationale Bonifatius 

Bedevaart. Er wordt een processiepark ingericht 

in 1926, waar in dat jaar de eerste Nationale 

Bedevaart wordt gehouden. Na een aantal jaren, 

in 1934, verrijst er een monumentale 

Bonifatiuskapel. De open kloosterachtige kapel is 

een geestesproduct van Titus en architect H.W. 

Valk. Voor het park ontwerpt Titus met 

kunstenaar Jac Maris uit Megen een serie 

kruiswegstaties. De Kruisweg van Titus en Maris 

wordt pas in 1949 gerealiseerd. Kruiswegstatie 

12, de ‘Kruisiging van Jezus’, fungeert als In 

Memoriam voor de op 26 juli 1942 in Dachau 

omgebrachte pater Titus.  

 

Het Bisdom Groningen-Leeuwarden schenkt in 

het Bonifatiusjaar 2004 een standbeeld van Titus 

Brandsma voor het Bonifatiuspark. Het beeld is 

vervaardigd door kunstenares Natasja Bennink. 

Zij verbeeldt Titus als devoot en kwetsbaar mens, 

een ‘eigentijdse heilige’, zonder voetstuk, met 

beide benen op de grond.  

Bonifatius is inmiddels patroon van het in 1956 

opgerichte bisdom Groningen-Leeuwarden. 

 

Bron: Magazine Titus Brandsma – Heilige van de Lage 
Landen (maart 2022) 
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James Mallon en Dinh Anh Nhue Nguyen 
 

Onlangs heb ik twee inspirerende buitenlandse 

priesters ontmoet die enthousiast spraken over 

missie en evangelisatie. De eerste was de 

Canadees James Mallon tijdens de tweedaagse 

conferentie Missionaire Parochie in Breda. De 

tweede was de Vietnamees Dinh Anh Nhue 

Nguyen bij een ochtendbijeenkomst van Missio 

in Utrecht. Hij is directeur van de Pauselijke 

Missiewerken te Rome.  

 

Wat is me het meeste bijgebleven van deze 

ontmoetingen? De missie van de Kerk is het werk 

van de Heilige Geest. Uit de mond van Mallon 

heb ik opgetekend dat we als Kerk niet een visie 

moeten ontwikkelen waarin God niet voor komt, 

alsof wij alles op eigen kracht en naar eigen 

inzicht tot stand kunnen brengen, alsof het om 

ons project gaat. De uitbreiding van de Kerk is 

het werk van de Heilige Geest. Om de Heilige 

Geest op het spoor te komen, wordt van onze 

parochies een missionaire bekering gevraagd, 

een andere cultuur. Het bijzondere van de 

boodschap van Mallon is dat hij gelooft in de 

mogelijkheden van onze parochies en het niet 

zoekt in bewegingen die van buiten moeten 

komen. 

Pater Nguyen beklemtoonde dat het moet gaan 

om het verkondigen van het evangelie, en dat 

evangelisatie niet iets is van grootse 

evenementen, maar van het leven van alledag. 

Paulus werd in een droom naar Macedonië 

geroepen, naar Europa. Hij had dit niet zelf 

bedacht. Missie kan juist ook ontstaan in een 

moeilijke tijd door te beginnen het te leven. Juist 

door missie te leven en te delen, wordt je eigen 

geloof groter. Het is als het mosterdzaadje. Deel 

je geloof maar uit, ook al is het klein. Begin met 

delen en het zal groeien.  

 

De verhalen passen bij de boodschap van paus 

Franciscus. In 2020 is er vanuit Rome een 

instructie gekomen over dit onderwerp: de 

pastorale bekering als een dienst aan de 

evangeliserende missie van de Kerk. We zullen 

iets moeten ondernemen om er voor te zorgen 

dat er weer een opgaande lijn komt. Oftewel: we 

zullen open moeten staan voor nieuwe dingen. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

Overlijden emeritus-pastoor Henk  

Oostendorp 
 

Op woensdag 23 maart j.l. is overleden emeritus-

pastoor Henk Oostendorp in Utrecht op de 

leeftijd van 94 jaar. 

Henk Oostendorp was hoogleraar Spaanse taal 

en letterkunde aan de RUG. Na het overlijden 

van zijn vrouw Anneke Straver in 1982 gaf hij toe 

aan zijn roeping voor het priesterschap. 

Op 8 februari 1986 is hij tot priester gewijd. Per 1 

maart 1986 is hij begonnen als assistent in 

Groningen in H. Hart en H. Johannes. Daarnaast 

vanaf 1 oktober 1987 assistent in de H. Martinus 

en H. Franciscus. Tevens was hij lid van het 

pastoresteam. Per 1 september 1989 heeft hij 

eervol ontslag gekregen van deze functies. 

Aansluitend is hij per 1 september 1989 

benoemd als pastoor van Roden en per 1 

oktober 1994 als pastoor van Zuidlaren. Per 1 

september 1998 heeft hij eervol ontslag 

gekregen wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

Na zijn emeritaat verhuisde hij naar Utrecht. Hij 

was tot het laatst actief in zijn parochie in 

Utrecht.  

Henk Oostendorp werd begraven op het R.K. 

Kerkhof in Groningen, bij zijn overleden vrouw. 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is pastoor 

Henk Oostendorp zeer dankbaar voor hetgeen 

hij voor ons bisdom heeft betekend. Dat hij nu 

mag rusten in Gods barmhartige vrede. 
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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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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 

 

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 

De PCI Sint Martinus is de parochiële caritas instelling van de Sint Martinusparochie 
Groningen. 

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in sociaal maatschappelijke  
nood verkeren of (tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige gift. Privacy is bij 
ons gewaarborgd. Zo ondersteunen wij onder andere: 

• jonge gezinnen met een inkomen net boven het wettelijk minimum loon met bijv. een 
laptop, sportkleding of een fiets voor de kinderen of vervanging van een kapotte 
wasmachine; 

• alleenstaande ouderen met een bloemetje of attentie bij een huisbezoek en geven 
wij een bijdrage aan de ouderenmiddagen. 

U kunt ons bereiken via pastoor Wagenaar of mailen via pci@stmartinusparochie.nl 

http://www.garagetnoorden.nl/

