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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. 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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10 juno 2022 
t/m 

27 augustus 2022 

 
18 juni 

 

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 
Beukenlaan 64 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 
Beukenlaan 64 
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 
Beukenlaan 64 
Tel. 050 – 5 71 51 11 
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Vuur en liefde 

 

Als ik dit schrijf zijn wij nog vol van de 

heiligverklaring van Titus Brandsma zondag 15 

mei 2022– in de feesttijd van het kerkelijk jaar, 

de Paastijd, die we komende zondag, 5 juni, 

Pinksteren gaan besluiten. 

 

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest die 

de apostelen wakker maakte om er op uit te 

trekken en Christus, de Verrezene, te gaan 

verkondigen. ‘Geest die vuur en liefde zijt’. 

Daarom de kleur rood. Vervuld van liefde voor 

Christus, kon niets de apostelen meer remmen 

of ontmoedigen. Zij 

werden gevangen 

genomen, gegeseld, 

bespot en stierven 

allen de 

marteldood, op 

Johannes na. 

 

Intussen groeide de 

Kerk ondanks alles 

of juist daardoor, 

want we zeggen 

ook dat het bloed 

van de martelaren 

zaad is voor de Kerk. Zo bloeit ook de Kerk waar 

ze onderdrukt of vervolgd wordt.  

Zo is het verder gegaan in de geschiedenis van 

de Kerk. De martelaren ging men vereren, 

omdat zij trouw waren gebleven aan Christus en 

Hem met hun martelaarschap waren gevolgd. 

Boven hun graf werd een kerk gebouwd, een 

altaar opgericht – waarop het ene offer van 

Christus werd gevierd en waaronder dat van de 

bloedgetuige werd bewaard en vereerd. 

Later ging men relieken van martelaren in of 

onder het altaarblad leggen – tenslotte ook van 

hen die wel ten volle in Christus waren 

gestorven en als zodanig erkend maar zonder 

marteldood – de Belijders. 

Al deze getuigen van Christus, een schare die 

niet te tellen is, zijn voorsprekers en 

voorbeelden voor ons, om in hun voetspoor van 

Christus navolging te leven. 

 

Hoe dan? In een volhardende beoefening van de 

deugden. De ommekeer in ieder van ons moet 

zich realiseren in het doen van het goede, de 

liefde tot God en de naaste gestalte te geven. 

De Tien geboden geven aan ons een kader: 

liefde tot God – welke plaats heeft God in mijn 

leven? Houd ik Christus voor ogen, bid ik 

dagelijks? Ga ik op zijn dag, de 

zondag, met de gemeenschap 

zijn liefde vieren en 

ontvangen in de 

sacramenten?  Liefde tot de 

naaste: elkaar verdragen en 

vergeven. Zeg niet te gauw: ik 

ben toch een goed mens. 

Boosheid, ongeduld, 

hebzucht, irritatie, 

oneerlijkheid, bedrog, diefstal, 

onzuiverheid, ruzie, geweld 

zijn in ons en om ons heen. 

We leven toch echt niet in een 

liefdevolle, serene samenleving en daar maak ik 

ook deel van uit. 

De weg van Christus gaan is geen gemakkelijke, 

maar zonder Hem gaat het helemaal niet. We 

spreken zo gemakkelijk over liefde, maar wat is 

het eigenlijk? Jezelf op het tweede plan zetten 

en de ander/anderen voor laten gaan, die het 

beste gunnen en geven, zonder dank te vragen 

of te verwachten. Dat is het voorbeeld van 

Christus, dienend zijn. 

Eens zullen we beloond worden, zoals de 

heiligen, zoals de heilige Titus Brandsma. In hem 

was de geest van vuur en liefde levend, om aan 

ons door te geven. 

 

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

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

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

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

 

Zaterdag/Zondag – 4-5 juni 2022, Hoogfeest van Pinksteren 

Lezingen         Handelingen  2: 1 - 11    |    Romeinen  8: 8 - 17    |    Johannes  14: 15 - 16, 23b - 26 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Maandag – 6 juni 2022, Heilige Maria, Moeder van de Kerk 

Lezingen               Genesis  3: 9 - 15, 20        |        Johannes  19: 25 - 34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 11-12 juni 2022, Heilige Drie-eenheid 

Lezingen       Spreuken  8: 22 - 31      |      Romeinen  5: 1 - 5      |      Johannes  16: 12 - 15 

                               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 – 18-19 juni 2022, Sacramentsdag  

Lezingen           Genesis  14: 18 - 20      |      1 Korintiërs  11: 23 - 26      |      Lucas  9: 11b - 17 

                               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 – 23 juni 2022, Hoogfeest van de geboorte van de Johannes de Doper 

Lezingen              Jesaja  49: 1 - 6      |      Handelingen  13: 22 - 26      |      Lucas  1: 57 - 66, 80 

St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 

Vrijdag – 24 juni 2022, Hoogfeest van het H. Hart van Jezus 

Lezingen                 Ezechiël  34: 11 - 16       |       Romeinen  5: 5 - 11       |       Lucas  15: 3 - 7 

St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 25-26 juni mei 2022, 13e zondag door het jaar  

Lezingen         1 Koningen  19: 16b, 19 - 21     |     Galaten  5: 1, 13 - 18     |     Lucas  9: 51 - 62 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis waaronder toediening van 

 12:30 H. Mis (Pools)  H. Vormsel 

   17:00 Latijnse H. Mis 

     
 

Woensdag – 29 juni 2022, Hoogfeest van de H. Petrus en Paulus 

Lezingen          Handelingen  12: 1 - 11    |    2 Timóteüs  4: 6 - 8, 17 - 18    |    Matteüs  16: 13 - 19  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag – 2-3 juli 2022, 14e zondag door het jaar  

Lezingen          Jesaja  66: 10 - 14c      |      Galaten  6: 14 - 18      |      Lucas  10: 1 - 12, 17 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

R.K. Kerkhof 
Maandag 13 juni (6 juni is het 2de Pinksterdag) en 4 juli (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 7 juli 

hopen wij u te kunnen begroeten in de kapel. Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 
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In memoriam Leo Omlo 

 
Op 9 februari is een actieve parochiaan Leo Omlo 
(geboren te Groningen op 12 maart 1945) 
overleden na een periode van ziekte en 
ziekenhuisopname. 
Leo Omlo is van jongs af aan kerkelijk betrokken 
geweest. Als gelovig man zette hij zich in voor de 
Johannesparochie, waar kerkgebouw en 
gemeenschap vernieuwend waren in de geest van 
het Tweede Vaticaans Concilie. Ook later in de St.-
Franciscuskerk was hij actief in de D.O.L.P.-groep. 
Mgr. Eijk stelde hem in 2003 aan als 
contactpersoon voor de nieuwe katholieke 
bewegingen en gebedsgroepen. De Charismatische 
Vernieuwing vond in hem een gedreven lid. 
Leo Omlo was een vriendelijke, zachtmoedige en 
een biddende man. Men kon hem ook dikwijls in de 
St.-Jozefkathedraal zien in de middagmis op de 
weekdagen. Hij was gehuwd met Hanneke Daggers 
en had drie kinderen. 
De uitvaartmis is in de St. Salvatorkerk geweest 
waar hij indertijd Hanneke zijn trouw beloofde, zo 
was zijn wens. 
Dat hij geborgen mag zijn bij God is onze bede in 
dankbaarheid voor wat hij gegeven heeft en de 
persoon die hij was. 
 
Pastoor R. Wagenaar 

 
 
 

  

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap: 
 George Torosyan 
 Elena Totosyan 
 Maél Isai Hooi 
 Inge Huzeling 
 Philou Buist 
 Silvijn Buist 

Processie Sacramentsdag  
 
Op zondag 19 juni vieren we Sacramentsdag met 
een kleine processie in de kerk met de Eerste 
Communicanten van dit jaar, biddend en zingend. 

Misintenties 
 
St.-Franciscuskerk 
26 juni:  Pater Frans Wessels Mill Hill 
 
Sint Jozefkathedraal 
5  juni: Yvonne Kessels – Snijders 

Jan en Lineke ten Voorde 
Minie ten Voorde 

12 juni: Jan van Schaik 
Overleden zoon Hans 

26 juni: Jan van Schaik 
Yvonne Kessels – Snijders 

Collecte doeleinden 
 
5 juni:  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding 
6 juni:  1. Parochie 
  2. Energiekosten 
12 juni: 1. Parochie 
  2. Onderhoud gebouwen 
19 juni: 1. Parochie 
  2. Werkgroepen 
26 juni: 1. Parochie 
  2. Onkosten kindercrèche  
3 juli:  1. Parochie 
  2. Bloemversiering kerken 

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. 
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Eerste H. Communie op 8 mei 2022: voorste rij v.l.n.r.: Carmen, Imke, Kyrillos, Ming-Chun en Louis-Marcus; achterste rij  
v.l.n.r.: Elke Gängler, Daniël, Christian, Alessio, Danylo, pastoor Wagenaar en Katja van Rheenen (foto: Collin Holleman). 

 
 
 
 

Overzicht financiën 
 
De stand van de ontvangen kerkbijdragen 
(Kerkbalans) tot en met april 2022 in de grafiek 
rechts en de stand van de ontvangen 
collectegelden tot en met april 2022 in de 
grafiek hieronder. 
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Pinksteren 
 

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en 
aan het kruis is gestorven, is met Pasen verrezen 
uit de doden. Daarna verschijnt Hij nog aan de 
leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij 
definitief terug gaat naar God de Vader in de 
hemel.  

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de 
gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest 
wordt ons gegeven om met God verbonden te 
blijven. Maar ook om, geholpen door de 
ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie 
van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen 
zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer 
van Jezus' Blijde Boodschap (= Evangelie) te 
verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij. 

We vieren het in 2022 op zondag 5 en maandag 
6 juni, Eerste en Tweede Pinksterdag, nadat we 
in de negen dagen daarvoor (vanaf 
Hemelvaartsdag) hebben gebeden voor de 
komst van de Heilige Geest (de pinksternoveen), 
dat er een goede voedingsbodem mag zijn, dat 
de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren 
en door Hem naar de Vader worden gebracht 
voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met 
Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de 
komst van de Heilige Geest. 

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene 
God, naast de Vader en de Zoon, zo geloven 
christenen. Het is een mysterie, maar het is een 
werkelijkheid, het is reëel, wanneer je de Heilige 
Schrift leest. Bijvoorbeeld het moment waarop 
Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige 
Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending 
geeft. 

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als 
vurige tongen, omdat de leerlingen vol vuur 
waren van de Boodschap die ze gingen 
verkondigen en ze in alle talen de mensen 
konden toespreken. Ook als duif wordt de Geest 
verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid en 
zachtmoedigheid staat, maar bovenal voor 
hemelse inspiratie, vrede en de ziel. De Heilige 
Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om 
ook in onze tijden de boodschap van God onder 
de mensen te brengen.  

Het H. Vormsel is het Sacrament van de Heilige 
Geest, zoals de H. Doop die van de Vader is en 
de H. Eucharistie die van de Zoon. Deze drie 
sacramenten (van zeven Sacramenten, die de 
Katholieke Kerk kent) zijn daarmee de 
zogenaamde ‘initiatie-sacramenten’. 

Op de dag van Pinksteren gaan de Apostelen 
voor het eerst na Pasen verkondigend naar 
buiten en spreken in allerlei talen de mensen 
toe. Pas nu zijn zij in staat overtuigend en 
duidelijk te spreken van en over hun geloof. En 
met wat voor een overtuiging! Velen bekeren 
zich, laten zich dopen en worden zo ook 
getuigen van Christus. Men zegt wel dat met 
Pinksteren de Kerk, als gemeenschap van 
gelovigen, is geboren. Om het belang van dit 
Hoogfeest aan te geven kent dit feest ook een 
‘Tweede Pinksterdag’, zoals dat ook met 
Kerstmis en Pasen is. Sinds 2018 is deze dag 
gewijd aan de H. Maria, Moeder van de Kerk. 

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent 
Pinksteren tegenwoordig geen wereldse 
uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals 
vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en 
vurige ballen en bloemen naar beneden werpen, 
zijn in de loop der tijd verloren gegaan. 
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest 
(Sjavoeot). Oorspronkelijk was het een 
dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de 
2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op 
het herdenken van het verbond tussen God en 
Israël, de gebeurtenis bij de Sinaï, toen God aan 
Mozes de Wet gaf.  
 
De christenen namen deze feestdag over om de 
nederdaling van de Heilige Geest over de 
apostelen te gedenken. De christenen zagen een 
parallel: met Pinksteren is het de Geest van 
Christus die de nieuwe wet geeft en die de 
christenen (uit joden- en heidendom) verenigt 
tot een nieuw volk van God.  
 
Omdat het joodse Wekenfeest - als men de 
eerste en de laatste dag van een periode 
meetelt - de vijftigste dag was, noemde men het 
in het Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' 
betekent. 
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Het woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De 
Griekse woorden haemera pentaekosta 
betekenen de 'vijftigste dag'. Deze aanduiding 
raakte in het jodendom ingeburgerd voor het 
Wekenfeest. Het feest werd ook door andere 
termen aangeduid: pneumatos parousia in het 
Grieks en Adventus Spiritus Sancti in het Latijn. 
 
Bron: www.geloof jij.nl en www. beleven.org 
 

 

 
 
 
 
Vierpinksteren.nl online 

 
Oproep om Pinksteren te vieren in en met de 
eigen parochie 
In aanloop naar Pinksteren is de website 
www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze 
site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in 
Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en 
met de eigen parochie. In 2021 golden er met 
Pinksteren nog beperkende maatregelen voor 
het samen kunnen vieren in verband met de 
coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij 
de vieringen in de eigen kerk terecht. Op onze 
eigen parochiewebsite 
www.stmartinusparochie.nl kunt u nagaan bij 
welke viering in welk kerkgebouw u met 
Pinksteren terecht kunt. 
 
Pinksterchallenge 
De website www.vierpinksteren.nl heeft nog 
veel meer te bieden. Zo er een directe link naar 
het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het 
Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en 
volwassen liefhebbers) is er een mooie, 
uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam 
in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt 
als duif. En verder zijn er links naar 
achtergrondinformatie over het pinksterfeest, 
de bisdommen en de pinksterchallenge van het 
bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook 
thuis met het gezin of een groep te spelen. 
Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers 
en de benodigde materialen die gemakkelijk 
kunnen worden gedownload.

Familiebezoek 
 
In mei was ik een weekend bij mijn familie. Het 
was vanwege een verjaardag en een uitvaart. Ik 
merkte hoe belangrijk familie eigenlijk is. Ik heb 
nogal wat ooms en tantes – hoewel het er 
steeds minder worden door overlijden. En ik 
heb dus ook een heleboel neven en nichten. Er 
kwamen verhalen van vroeger ter sprake die ik 
nog niet eerder had gehoord. Soms ook heel 
eerlijke verhalen. Blijkbaar zijn wij als neven en 
nichten nu wel oud genoeg om ze te mogen 
vernemen. Ouderen praten graag over vroeger. 
In elke familie heeft zich wel het een en ander 
afgespeeld. Belangrijk dus om de verhalen te 
vertellen en door te vertellen. Van je familie 
raak je nooit los. Ik merk dat ik dat ook niet wil. 
 
Laatst hoorde ik toevallig – ik heb het niet 
gecontroleerd – dat Jezus in het evangelie 
refereert aan alle van de tien geboden, maar 
niet aan het vierde: ‘Eer uw vader en uw 
moeder’. Opvallend en merkwaardig. Maar 
Jezus heeft het inderdaad meer over een 
nieuwe familie van broeders en zusters. “Wie 
vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij 
niet waardig” (Matteüs 10,37) en “Mijn broeder, 
mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil 
volbrengen van mijn Vader in de hemel” 
(Matteüs 12,50). Er was eens een Joodse rabbijn 
die probeerde onder het gehoor van Jezus te 
blijven. Hij kon Jezus goed volgen, maar haakte 
af toen Jezus het belang van zijn familie en van 
het volk Israël relativeerde.  
 
Hoewel dus de band van het geloof in Christus 
het allerbelangrijkste is, hebben we als 
christenen deze Bijbelse teksten toch nooit 
gelezen als zouden we onze ouders en onze 
familie niet moeten respecteren. Het 
oudtestamentische gebod blijft geldig. Waar 
liggen je wortels? Waar kom je vandaag? Het is 
niet onbelangrijk om te weten wie je bent en 
hoe je zo bent geworden. Leren omgaan met je 
familie is de lakmoesproef voor hoe je omgaat 
met de medemens in het algemeen. 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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Het ambt van permanent diaken 
door Jabik Zeinstra 

 
Op zaterdag 30 april heeft Mgr. Van den Hout 

twee nieuwe diakens gewijd in de St.-Sint 

Jozefkathedraal. Kees van Kordelaar, diaconaal 

werker in de parochie Zalige Titus Brandsma in 

Bolsward e.o. en Niek Nijhuis, aalmoezenier bij 

de Nederlandse landmacht te Assen, ontvingen 

hun wijding tot permanent diaken in een 

feestelijke eucharistieviering.  

 

Het woord diaken komt van het Griekse 

werkwoord diakonein dat ‘dienen’ betekent. 

Diakenen waren dienaars in de vroeg christelijke 

kerk. Het ambt van diaken gaat terug op het 

boek Handelingen in het Nieuwe Testament. 

Door de groei van de kerk kregen de apostelen 

het zo druk met praktische zaken dat ze bijna 

niet meer toekwamen aan de verkondiging van 

het woord. Daarom werden zeven wijze mannen 

aangewezen die goed  bekend stonden en 

vervuld waren van de H. Geest (Hand. 6:3). De 

diakens verzamelden middelen en deelden die 

uit aan de armen (Hand. 6:2), droegen zorg voor 

gemeenschappelijke maaltijden en vertelden 

over de Messias (Hand. 8: 5). Verder staat in 1 

Timóteüs 3: 8  wat de eigenschappen van de 

diaken moeten zijn. 

 

Als diaconaal werker heeft Kees van Kordelaar 

zich jarenlang ingezet voor mensen in een 

kwetsbare positie en was hij initiatiefnemer van 

tal van sociale projecten zoals deelwinkels, een 

kledingbank en kledingbus, en het 

inloopcentrum ‘Huis van Compassie’. Van 

Kordelaar daarover in gesprek met het 

bisdomblad Spreek!: “Willen we het als kerk 

redden dan moeten we naar buiten gaan. Voor 

elkaar zorgen binnen de gemeenschap en waar 

het kan naar buiten om de blijde boodschap te 

laten zien. Geloven op maandag. 

Niet zozeer om te evangeliseren maar om te 

laten zien dat we uit Zijn naam goede dingen 

doen en present zijn om bij te dragen aan een 

goede samenleving.” Zo bezien sluit dit soort 

werk nauw aan bij de aard van het diakenambt 

zoals dat in de Bijbel naar voren komt.  

 

Met de wijding tot permanent diaken in de 

katholieke Kerk krijgt zijn werk een meer 

liturgische en onderwijzende  invulling. Het 

ambt kent ook hier een veelheid van taken: in 

de liturgie (bijvoorbeeld het lezen van het H. 

Evangelie, de prediking, de toediening van het 

doopsel), in geloofsonderricht en catechese, in 

belichaming en organisatie van de christelijke 

barmhartigheid, en als verbindende kracht in de 

gemeenschapsvorming. Diakens (en priesters) 

zijn medewerkers van de bisschop – zij 

assisteren de bisschop in zijn 

verantwoordelijkheid als hoogste zielenherder 

van het bisdom. Een gehuwde man kan gewijd 

worden tot permanent diaken. Een ongehuwde 

man die priester zal worden, wordt tot 

transeunt diaken (‘overgangsdiaken’) gewijd en 

legt bij zijn diakenwijding de celibaatsgelofte af. 

 

De diaken wordt volgens het Tweede Vaticaans 

Concilie gewijd voor het dienstbetoon. De 

diaken heeft op bijzondere wijze deel aan de 

zending en de genade van Christus. De wijding 

tekent de wijdeling met het onuitwisbaar 

merkteken dat hem gelijkvormig maakt aan 

Christus, die de dienaar van allen is geworden. 

Jezus noemt zichzelf immers de diakoon – de 

dienaar (vgl. Marcus 10: 45 en Lucas 22: 27). 
 

Bron:  Liturgie van de Eucharistie, diakenwijding 30 

april 2022, Bisdom Groningen-Leeuwarden 

Spreek!, Bisdomblad nr 1, April 2022, Bisdom 

Groningen-Leeuwarden 
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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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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 


