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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 

9 

6 november 2022 
t/m 

10 december 2022 

 
15 oktober 

 

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 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Oktober na corona 

 

Het belooft een bijzondere oktobermaand te 

worden. In de eerste plaats natuurlijk als 

Rozenkransmaand. Na de Hoogmis bidden we 

een tientje van de rozenkrans met de kinderen, 

die voorbidden, bij het Mariabeeld. Dat 

prachtige gebed dat een samenvatting van ons 

geloof en de heilsgeschiedenis bevat in de 

hoofdmomenten ervan, in de blijde geheimen, 

de geheimen van het licht, de droevige en de 

glorievolle geheimen, op het ritme van de 

Weesgegroeten die wij bidden. Volgens een 

vrome overlevering zou Maria de rozenkrans 

aan de H. Dominicus, de stichter van de naar 

hem genoemde orde der Dominicanen, hebben 

gegeven. Die leefde in de 13de eeuw. 

 

In dit kader gaan we ook weer naar Kevelaer, 

zoals gebruikelijk, maar door corona twee jaar 

lang niet mogelijk. In dat mooie, intieme 

bedevaartsplaatsje in Duitsland, ter hoogte van 

Venlo, vieren we de H. Mis met pastoor Jellema 

en parochianen van de Hildegard van 

Bingenparochie die daar enkele dagen 

verblijven. 

 

Een heel bijzonder weekend gaan we vieren op 

22 en 23 oktober – een weekend van 

Eucharistische aanbidding, begeleid door 

priester Diederik Duzijn, die priester van ons 

bisdom was en nu werkzaam is in Zuid Frankrijk. 

Het is de bedoeling dat hieruit een 24-uurs 

aanbidding, eenmaal per week, voortvloeit. Wij 

moeten een biddende Kerk zijn. Het moge een 

impuls zijn voor het gebedsleven in onze 

parochie en in ons bisdom. Verderop in dit blad 

en op de website van de parochie vindt u 

nadere informatie daarover. 

 

Ook zal het Oekraïens jongenskoor dit jaar, na 

de corona onderbreking, weer de Hoogmis 

opluisteren, en wel op 30 oktober. En natuurlijk 

willen we bidden voor vrede en vrijheid in dat 

land. 

 

Tenslotte vieren we dinsdag 1 november het 

hoogfeest van Allerheiligen als een zondag met 

een pontificale Hoogmis om 11 uur waarin de 

bisschop hoofdcelebrant zal zijn. 

Op 2 november, Allerzielen, bidden wij voor 

onze overledenen en in het bijzonder voor 

overledenen van het afgelopen jaar, die we 

zullen noemen. Die dag zijn er twee gezongen 

HH. Missen om 12.30 uur en om 19.00 uur in de 

St.-Jozefkathedraal. 

 

Dat het een vruchtbare periode mag zijn. 

 

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 – 1-2 oktober 2022, 27ste zondag door het jaar 

Lezingen        Habakuk  1:  2 - 3;  2: 2 - 4     |     2 Timóteus  1: 6 - 8, 13 - 14     |     Lucas  17: 5 - 10 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/zondag – 8-9 oktober 2022, 28ste zondag door het jaar 

Lezingen            2 Koningen  5: 14 - 17      |      2 Timóteus  2: 8 - 13      |      Lucas 17: 11 - 19 

                               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/zondag – 15-16 oktober 2022, 29ste zondag door het jaar 

Lezingen          Exodus  17: 7 - 11, 13 - 14     |     2 Timóteüs  3:  14 - 4:  2     |     Lucas  18: 1 - 8 

                               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 – 22-23 oktober 2022, 30ste zondag door het jaar 

Lezingen             Sirach  35: 12 - 14      |      2 Timóteüs  4: 6 - 8, 16 - 18      |      Lucas  18: 9 - 14 

                               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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Zaterdag/zondag – 29-30 oktober 2022, 31ste zondag door het jaar 

Lezingen        Wijsheid  11: 23 – 12: 2    |    2 Tessalonicenzen  1: 11 – 2:     |    Lucas  19: 1 - 10 

                               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 

     
 

Dinsdag – 1 november 2022, Hoogfeest van Allerheiligen 

Lezingen          Openbaring  7: 2 - 4, 9 - 14      |      1 Johannes  3: 1 - 3      |      Matteüs  5: 1 - 12a 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Pontificale Hoogmis 
     

 

Woensdag – 2 november 2022, Allerzielen, Gedachtenis van alle overleden gelovigen 

Lezingen  Jesaja 25: 6a, 7 - 9 | Openbaring 21: 1 - 5a, 6b - 7 | Lucas 23: 44 - 46, 50, 52 -53; 24: 1 - 6a  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Requiemmis 
   19:00 Requiemmis 
     

 
 Misintenties 

Sint Jozefkathedraal 
2 oktober:  Jan Lokin 
9 oktober: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Jan Lokin 
  Henk Pasveer 
16 oktober: Jan Lokin 
23 oktober: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
30 oktober: Jan Lokin 
2 november: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Henk van den Hende 

Collecte doeleinden: 

2 oktober : 1. Parochie 
  2. Wereldmissiedag kinderen 
9 oktober: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
16 oktober: 1. Parochie 
  2. Kosten parochieblad 
23 oktober: 1. Parochie 
  2.Wereldmissiedag 
30 oktober: 1. Parochie 
 2. Onderhoud gebouwen 
1 november: 1. Parochie 
2 november: 1. Parochie 

Eucharistievieringen Kapel Bisschop-
Nierman-Centrum 
Iedere 1ste donderdag van de maand vindt er 
een H. Mis plaats om 9.30 uur. Op donderdag 
6 oktober en 3 november hopen wij u te 
kunnen begroeten in de kapel. Na afloop is er 
koffiedrinken in de Plutozaal. 

R.K. Kerkhof 
Maandag 3 oktober (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 onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Graag tot ziens. 
 
Op woensdag 2 november (Allerzielen) is er in de 
kapel van het R.K. Kerkhof om 9.30 uur een H. 
Mis. Mgr. C. van den Hout zal in deze H. Mis de 
overleden bisschoppen en priesters herdenken. 
Na de H. Mis worden de priestergraven gezegend. 
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Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Rishaeno Martina 
 Eva Mazzara 
 Mattheus Hoexum 
  
Sloten een christelijk huwelijk: 
 Hendrik Rozing en Desiree Wisse 
 Folkert van der Veen en Marie Repgen 

Eerste H. Communie 2023 
 
De Eerste H. Communie zal het komend jaar 
zijn op zondag 23 april 2023 in de  
St.-Jozefkathedraal. 
 
Ouders kunnen hun kind opgeven bij de 
parochie-secretaresse, mevr. Lidy ten Voorde, 
tel. 050 – 3124215 (werkdagen tussen 10.00 
en 15.30 uur, behalve woensdag) of per email: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
 
Kinderen moeten in ieder geval 8 jaar zijn en in 
groep 4 of hoger van het basisonderwijs zitten. 
De voorbereiding begint in december. 

Kerkbijdrage - Waar staan we nu? We 
hebben u nodig! 
 

In iedere Rondom geven we een overzichtje van 
de belangrijkste inkomsten van de parochie, 
namelijk uw kerkbijdrage en collecte. Op de 
parochieavond is gevraagd om af en toe ook 
inzicht te geven in de kosten.  
 
Wat is de stand van zaken? 
Voor geheel 2022 hebben we in totaal € 175.180 
aan kosten begroot. Na 8 maanden in 2022 zijn de 
gemaakte kosten € 142.000. We lopen daarmee 
aardig in lijn met de begroting. We zien wel dat 
we de energiekosten scherp in de gaten moeten 
houden. De opbrengsten tot en met augustus 
bedragen € 110.513. Vooral uw kerkbijdrage en 
collectes. Dank daarvoor! Maar hier moet dus nog 
wel een schepje bovenop om de kosten te kunnen 
dekken. Voor de rest van het jaar hebben we nog 
zeker € 35.000 nodig. 
 
De kerk is er altijd geweest in goede en 
moeilijkere tijden. Steun uw parochie ook in deze 
tijd. Helpt u mee om dit jaar positief af te sluiten? 
Dat kan door uw (extra) kerkbijdrage over te 
maken op NL89 INGB 0669 9127 19 van de Sint 
Martinusparochie. Vermeld bij de omschrijving 
‘Kerkbijdrage’. 
 
Namens het parochiebestuur, nogmaals dank! 
 

 

Senioren bezoekgroep 

 
Bent (of kent) u een Rooms-Katholieke 70-
plusser; een parochiaan van de Sint 
Martinusparochie, die het fijn zou vinden dat 
er af en toe eens iemand van de kerk op 
bezoek komt? Neem dan contact op met de 
seniorenbezoekgroep. 
Wij komen graag eens op bezoek! 
 
Bent (of kent) u een parochiaan van de Sint 
Martinusparochie die het leuk zou vinden om 
af en toe bij een oudere mede-parochiaan op 
bezoek te gaan?  
 
Neem ook dan contact op met de senioren-
bezoekgroep. 
 
Uw inzet is zeer welkom! 
 
Bel: 050 – 3124215 of stuur een e-mail naar:  
ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
mailto:ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl
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Lezingen in de Sint Martinusparochie 
 
De lezingen beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. Informatie over de lezingen en 
sprekers vindt u ook op de website van de Sint 
Martinusparochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
 
11 oktober: Islam: bedreiging of uitdaging? 
door Dennis Peters van Kerk in Nood  
Omdat christenen vooral in landen met een 
moslimmeerderheid worden vervolgd, 
ontkomen we niet aan de vraag wat de Islam 
zegt over de omgang met christenen. Kerk in 
Nood maakt helder wat de Koran en moslim-
geleerden zeggen en laat vooral de praktijk, 
het leven van christenen in diverse 
Islamitische landen, zien. Een aanrader voor 
wie wil weten hoe de Katholieke Kerk ter 
plaatse de dialoog met de Islam ziet.  
 
Vooraankondiging 
8 november: Theologie van het Lichaam door 
Luc Simons pr. 

Eucharistische aanbidding   
 
Startweekend in St.-Jozefkathedraal 22-23 
oktober  
De katholieke kerk wil een biddende Kerk zijn. Dat 
betreft in het bijzonder de Eucharistische 
aanbidding. Zo vroeg Jezus aan de apostelen in de 
Hof van Olijven om met Hem te bidden: ‘’Kunnen 
jullie niet een uur bij mij blijven?’’ De 
Eucharistische aanbidding verlengt en intensiveert 
wat in de H. Mis wordt gevierd. Het versterkt onze 
persoonlijke liefde voor Christus.  
Mensen zeggen soms dat ze liever thuis bidden, 
maar daar is ook vaak afleiding. Alleen al door de 
telefoon. Anderen zeggen: ‘Ik bid wanneer ik er 
zin in heb of tijd vind.’ Dan komt Jezus na al het 
andere. Om God in ons te ontmoeten – van hart 
tot hart en van aangezicht tot aangezicht – vraagt 
innerlijke zuivering en vorming. Het helpt om daar 
een uur per week vrij voor te maken. Dat vraagt 
discipline en dus regelmaat. Een uur per week 
trouw aan Jezus geven in de aanbiddingskapel van 
de pastorie, samen met anderen, helpt om trouw 
te zijn in het gebed. 
 
Wekelijkse eucharistische aanbidding 
Het doel van dit startweekend is om 1 x per 24 uur 
op een vaste dag in de week de gelegenheid te 
bieden tot aanbidding. Dit startweekend in de St.-
Jozefkathedraal, opgedeeld in een aantal uren, wil 
daar op 22 en 23 oktober een opstap voor maken. 
Het idee komt uit Zuid-Frankrijk waar een vijftal 
priesters weekendmissies verzorgt in parochies in 
Frankrijk en omringende landen. Voor het eerst nu 
ook in Nederland. Diederik Duzijn, eerder priester 
in de Pax Christi parochie van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden, is sinds enige jaren in 
Zuid-Frankrijk werkzaam in dit vijftal. Hij zal het 
weekend in de St.-Jozefkathedraal leiden. 
Voor het programma: zie de website van de Sint 
Martinusparochie.  
 
Het startweekend wordt gehouden in de St.-
Jozefkathedraal en de pastorie ernaast in 
Groningen. We hopen dat dit een nieuwe impuls 
geeft aan ons gebedsleven en dat van de Kerk in 
het noordelijke bisdom. 
Contactpersoon: plebaan/pastoor Rolf Wagenaar 
van de Sint Martinusparochie. Opgave voor 
deelname: telefonisch 050 – 3124215; per e-mail: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

Inventarisatie Kerkbezoek Sint 
Martinusparochie  
 
Het parochiebestuur wil op verzoek van het 
bisdom overzicht krijgen van het kerkbezoek 
bij de vieringen in het weekend. Dit betreft het 
aantal kerkbezoekers, leeftijdsgroep en 
woonafstand. 
Daartoe wordt twee opeenvolgende 
weekenden (1-2 oktober en 8-9 oktober) aan 
kerkbezoekers gevraagd een kort 
inventarisatieformulier in te vullen.  
De informatie wordt anoniem verwerkt. 

Live streaming 
 
Live streaming van de H. Mis is te volgen op:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989. 
Eveneens gelijktijdig te volgen via het You 
Tube kanaal: www.youtube.com, zoeken naar: 
‘Live uitzending St. Martinusparochie’. 

http://www.stmartinusparochie.nl/
mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989
http://www.youtube.com/
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Wanneer, hoe en waarom luiden de klokken van de St.-Jozefkathedraal? (I) 
door Sible de Blaauw 

 
Het achtgelui 

Zoals bekend beschikt de Sint-Jozefkathedraal 

dankzij de schenkingen door parochianen  in 

2020 en 2022 over acht luidklokken. Zo’n groot 

aantal is uitzonderlijk, hoewel beroemde torens 

als de Domtoren in Utrecht en de Groninger 

Martinitoren er nog meer hebben. Onder de 

katholieke kathedralen in Nederland staat de  

St-Jansbasiliek in ’s-Hertogenbosch bovenaan 

met elf klokken. 

Bijna altijd zijn zulke omvangrijke geluien 

samengestelde ensembles. Dat wil zeggen dat 

de klokken uit verschillende perioden stammen 

en daarom ook vaak van elkaar in karakter 

verschillen. 

Het achtgelui van de St.-Jozefkathedraal is 

relatief licht voor zo’n omvangrijk gelui. Vier 

klokken zijn gegoten door Van Bergen 

Heiligerlee in 1948, de vier nieuwe klokken door 

Simon Laudy in Finsterwolde. De bastoon is een 

es’, de hoogste een f’’. Het gezamenlijk gewicht 

aan brons is 4.350 kilogram. De hoge toonligging 

geeft de St.-Jozefklokken een eigen karakter ten 

opzichte van de zware historische geluien in de 

Aa-toren en de Martinitoren. 

 

Hier volgen de basisgegevens van de klokken: 

naam, gietjaar, functie, toon. 

1. Petrus 2020 - Feestklok en Rouwklok - es’ 

2. Jozef 1948 - Zondagsklok - f’ 

3. Theresa 2020 - Angelusklok - g’ 

4. Elisabeth 1948 -Angelus-voorslagklok - as’ 

5. Henricus 1948 -Dagklok - bes’ 

6. Johannes 1948 - Doopklok - c’’ 

7. Caritas 2022 -Engelengelui 1 – es’’ 

8. Amor 2022 -Engelengelui 2 – f’’ 

 

De zin van een luidorde 

Eén van de motieven voor de uitbreiding met 

vier klokken was dat de St.-Jozef niet alleen een 

parochiekerk is, maar ook de kathedrale functie 

van het noordelijke bisdom vervult. De kerk 

wordt intensief gebruikt voor de eredienst, 

zowel parochieel als diocesaan. Acht klokken 

kunnen beter dan vier kleur geven aan deze 

veelheid van functies. 

Om dit veelkleurig gebruik te regelen is een 

‘luidorde’ nodig: een programma dat vastlegt op 

welk moment of bij welke gelegenheid welke 

klok(ken) luidt of luiden. Kerkklokken mogen 

niet ‘zomaar’ klinken. Vanwege hun symbolische 

betekenis en hun signaalfunctie moeten ze 

weloverwogen en zinvol hun functie vervullen. 

Een luidorde gaat uit van het karakter van elke 

individuele klok, dat allereerst wordt bepaald 

door de toonhoogte. Zodra meerdere klokken 

worden gebruikt, komt het ook aan op de 

verhouding van de gebruikte klokken onderling. 

Door de toonafstand tussen deze klokken 

ontstaat een ‘motief’, dat bijvoorbeeld kan 

refereren aan de melodie van een liturgisch 

gezang. Zo kan de luidorde motieven zoeken die 

passen bij de tijd van het kerkelijk jaar of 

speciale gelegenheden. 

 

Hoe luiden de klokken? 

Luidklokken worden meestal tot klinken 

gebracht door ze heen en weer te bewegen.   

 

Daartoe hangen ze aan assen, die doorgaans 

door een wiel in beweging worden gebracht. 

Afbeelding 1: Schema van luidende klok aan een rechte as 
met vliegende klepel (links) en aan een krukas met 
vallende klepel (rechts). Naar Rots – De Olde 2005. 
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In de St.-Jozefkerk gebeurt dat sinds 1929 niet 

meer door touwen en menskracht, maar door 

elektromotoren. De koster kan ze met een druk 

op de knop van een paneel bij de sacristie 

bedienen. 

Bij de recente vernieuwing en uitbreiding van 

het gelui zijn alle klokken aan stevige houten 

assen in stalen klokkenstoelen opgehangen. De 

grootste zes hangen aan een krukas, waardoor 

de smeedijzeren klepel bij het luiden tegen de 

bronzen klok valt. De twee kleinste klokken zijn 

aan een rechte as gemonteerd, waardoor de 

klepel bij het luiden omhoog vliegt. De eerste 

installatiewijze heeft als voordeel dat het luiden 

minder spatkrachten teweegbrengt die de toren 

zouden kunnen belasten. Het voordeel van de 

rechte assen is dat de klokken dynamischer 

klinken. Omdat de twee kleine klokken door hun 

betrekkelijk geringe gewicht geen belasting voor 

de toren vormen, is hierbij voor rechte assen 

gekozen. 

 

Een andere manier om de klokken tot klinken te 

brengen is via een slaghamer. Deze ijzeren 

hamer is aan de buitenkant van de klok 

aangebracht en kan de slagrand met een tik 

aanraken. Dit ‘slaan’ van de klok gebeurt bij de 

grote Petrusklok via het uurwerk, waarmee deze 

de hele en halve uren aangeeft. Daarnaast heeft 

ook de Elisabethklok een slaghamer. Deze dient 

voor de voorslag van het Angelus. 

Tegenwoordig worden het uurwerk, maar ook 

bepaalde luidingen aangestuurd door een 

computer. Ook deze is bij de sacristie 

aangebracht. In principe kan in de computer een 

volledig jaarprogramma van luidingen worden 

geprogrammeerd. In de St.-Jozef  gaan we 

echter terughoudend met deze digitale 

mogelijkheden om. Tenslotte is klokgelui 

betekenisvoller wanneer het elke keer met 

speciale aandacht wordt uitgevoerd. Daarom 

bedient de koster doorgaans met eigen handen 

het schakelpaneel volgens de instructies van de 

luidorde. 

Het Angelus 

De belangrijkste luiding die via de computer is 

geprogrammeerd is het Angelus. Het was een 

bijzondere wens van de pastoor om bij de 

recente uitbreiding en vernieuwing van het gelui 

de oude traditie van het Angelus terug te 

brengen. Daarbij luidt op de ‘keerpunten’ van de 

dag een klok die oproept tot het bidden van het 

Engel des Heren. Wat in de profane wereld 

‘tijdluiden’ heet – vroeger belangrijk om de 

boeren en burgers bij de tijd te houden – heeft 

in de katholieke traditie een religieuze 

betekenis. Het geregeld luiden van de 

Angelusklok herinnert de mensen in de 

beslommeringen van het dagelijks leven eraan, 

dat elke dag door God geheiligd is en daarom 

momenten van bezinning en gebed nodig zijn. 

Het Angelus bestaat uit drie keer drie 

voorslagen, die de drie Weesgegroeten 

aangeven, en vervolgens uit een korte luiding 

tijdens het slotgebed van het Engel des Heren. 

Het Angelus klinkt uit de St.-Jozeftoren op 

werkdagen om 8, 12 en 18 uur. 

 

 

In 1948 werd de Elisabeth-klok bestemd om het 

Angelus te luiden. Het opschrift spreekt dit uit:  

“Met de Engel des Heren groet ik, Elisabeth, 

Maria”. Volgens de nieuwe luidorde herneemt 

Elisabeth haar rol in het Angelus, nu alleen voor 

Afbeelding 2 Detail van de klok Elisabeth, voorslagklok van 
het Angelus. Van Bergen 1948. 
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de drievoudige voorslag met de slaghamer. 

Vervolgens luidt de nieuwe Theresa-klok met 

haar fraaie volle klank anderhalve minuut voluit. 

In het Angelus van 8 uur vervult de Caritas deze 

rol, zodat de ochtend begint met een levendig 

en licht gelui. 

 

[In het volgende nummer van Rondom volgt deel 
II van dit artikel] 
 
 
 
Verkrijgbaar in de boekenstand 

 

Gerarduskalender 2023 

Elke dag een beetje spirit! 

Op de voorkant: Elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen. 

Op de achterkant: Moppen – Gedichten – Bezinningsteksten – puzzels en 

Informatie. 

€ 9,00 

 

Mariakalender 2023 

Op de voorkant: informatie over de dag, dagelijkse schriftlezingen, een  

spreuk of gezegde, de tijden van opkomst en ondergang van zon  

en maan, nationale feestdagen, kerkelijke en wereldse festiviteiten en  

gedenkdagen. 

Op de achterzijde: wetenswaardigheden, raadsels, gedichten, gebeden, 

grappen en recepten.  

En natuurlijk veel aandacht voor Maria. 

€ 12,50 

School voor Mystieke Theologie komt met nieuwe cursus 
 

De School voor Mystieke Theologie heeft een nieuwe website gelanceerd: sanctificium.org. Via deze site 
wordt een nieuwe cursus Mystieke Theologie aangeboden, met pater Hugo Beuker als docent. De trailer 
van deze cursus, ‘Zinnen van de Ziel’ met als hoofdonderwerp de geestelijke zintuigen, is recent op de 
website geplaatst. 
 
De cursus bestaat uit 7 colleges en 7 vragensessies. De inhoud en het programma en de data zullen via 
de nieuwe site bekend gemaakt worden. De cursus start in ieder geval in de derde week van oktober 
2022. 
Via de site is ook aanmelding voor de cursus mogelijk, zie de sitemap/menu. 
Het collegegeld bedraagt € 90,- voor het hele jaar. 
 
Sanctificium - School voor Mystieke Theologie is het beste bereikbaar per email via: 
info@sanctificium.org voor vragen en informatie. 

mailto:info@sanctificium.org
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Het feest van Allerheiligen 

door Jabik Zeinstra 

 
In de Rooms-Katholieke Kerk is Allerheiligen een 

hoogfeest. Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent 

het, maar daar valt het op de eerste zondag na 

Pinksteren. Allerheiligen is een dag ter 

nagedachtenis van alle heiligen en martelaren. 

'Martelaar' was de bijzondere eretitel voor 

iemand die tijdens de christenvervolgingen in 

het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke 

geloof met de dood moest bekopen. Gregorius 

III veranderde in 732 het martelarenfeest in 

Allerheiligen, zodat ook alle heiligen die geen 

eigen feestdag hebben, worden herdacht. 

 

In de negende eeuw vermengde een Keltische 

traditie, het Samhain, zich met Allerheiligen. De 

oorspronkelijke datum van het feest veranderde 

van 13 mei in 1 november, de begindag van de 

winter volgens de Keltische kalender. De oogst 

was binnen, het vee stond op stal en het was 

tijd voor feest. 

 

In de huidige tijd roepen wij nog steeds de 

voorspraak in van onze heiligen. Heiligen waren, 

zoals onze pastoor het eens ongeveer 

verwoordde, mensen zoals wij, en die in hun 

leven geraakt zijn door Gods’ genade, om hun 

leven in dienst te stellen van Christus en zijn 

Kerk. Zij hebben het Rijk Gods een beetje 

zichtbaarder gemaakt in dit aardse tranendal. 

Het is een bonte schare van mannen en 

vrouwen, groten en kleinen, geleerden en 

doeners, bedelaars, predikers en kluizenaars, 

etc. ‘Voor elk wat wils’ zou je kunnen zeggen, 

want in deze bonte schare is er voor ieder van 

ons wel een heilige tot wie we ons in het 

bijzonder aangetrokken kunnen voelen en tot 

wie wij ons kunnen wenden om voorspraak bij 

de Heer. 

 

Allerheiligen is een bemoedigend feest in de 

zorgen en lasten van het leven, in het kouder 

wordende najaar waarin de winter zich 

aankondigt. De Kerk wil met deze meer dan 

1000 jaar oude gedenkdag zeggen dat alle 

duisternis van hier niet het laatste is. 
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De Nationale Synthese van het synodaal proces 

door Jabik Zeinstra 

 

De eerste fase van het synodaal proces is 

afgesloten. Op 15 augustus heeft de 

Nederlandse bisschoppenconferentie de 

samenvatting van de raadplegingen van de 

gelovigen naar Rome opgestuurd. De tekst van 

deze zogeheten Nationale Synthese 

(gepubliceerd op de website www.rkkerk.nl) is 

volgens de bisschoppen “de uitkomst van een 

uitvoerige bespreking door de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie van de afzonderlijke 

bisdomrapporten en de reacties daarop”. “Aan 

de uitnodiging van Paus Franciscus om in 

gesprek te gaan over het geloof is breed gehoor 

gegeven”, schrijven de bisschoppen aan het 

begin van hun synthese. Aan het eind ervan 

stellen zij tevreden vast dat “veel parochies en 

groepen hun gesprekken zullen voortzetten om 

het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te 

wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons 

zegt”. De tekst van de tussenliggende negen 

pagina’s valt in twee delen uiteen. In het eerste 

deel komen letterlijk een aantal harde oordelen 

over de katholieke kerk terug die eerder te lezen 

waren in de diocesane samenvattingen. Veel 

gelovigen voelen zich ‘verweesd’ en 

waarschuwen “dat de kerk te veel met zichzelf 

bezig is”. “Gelovigen vragen ‘naar een nieuwe 

taal’ om het geloof door te geven”. Verder 

willen de Nederlandse katholieken “een 

gastvrije kerk waar iedereen welkom is”, ook 

gescheiden mensen, homo’s en lesbiennes, en 

ook tijdens het vieren van de eucharistie. 

Volgens veel Nederlandse katholieken heeft de 

kerk “de laatste decennia slechts beperkt als 

moreel kompas kunnen dienen, vooral vanwege 

het seksueel misbruikschandaal”. Er is de roep 

om een verzorgde liturgie die mensen voedt, om 

meer geloofsverdieping en om een betrokken 

lokale geloofsgemeenschap. De kerk heeft voor 

velen een negatief imago. “Het beeld heerst dat 

de kerk geen weerwoord duldt, strak 

hiërarchisch is en te veel gericht op regels”. Het 

even grote tweede deel van de synthese omvat 

de bisschoppelijke onderscheiding: ruim vier 

pagina’s overweging over zaken die in het eerste 

deel gezegd zijn. Wat opvalt is dat de 

bisschoppen er niet in slagen om hieruit keuzes 

te maken die kunnen bijdragen aan een 

volgende fase van het synodaal proces. 

 

Omdat het Vaticaan in de nu afgesloten 

luisterfase vooral de meningen van de gelovigen 

wilde horen (de bisschoppen komen in een later 

stadium aan zet), volgt onderstaand een 

uitgebreide samenvatting van het eerste deel. 

Hierbij is de indeling naar de drie thema’s 

aangehouden die door de Nederlandse 

bisschoppen geselecteerd zijn als leidraad voor 

de besprekingen: 

- vieren; 

- medeverantwoordelijkheid voor de missie; 

- dialoog in Kerk en samenleving. 

 

Hoe viert de synodale Kerk haar geloof? 

Vieringen bieden momenten van bezinning en 

inkeer, geven inspiratie, helpen door hun eigen 

taal en symboliek, bieden steun en troost. Velen 

benadrukken dat er naast de Eucharistie andere 

vormen van vieren zijn zoals schietgebedjes, 

kaarsjes aansteken, rozenkrans, getijdengebed, 

kruisweg lopen, wandelingen met 

gebedsmomenten, gebeden rond 

geloofsgesprekken en andere ontmoetingen. Er 

is behoefte aan plekken van stilte, bezinning, 

gebed, waar ook vorming en begeleiding is. Ook 

blijkt er behoefte aan meer aandacht voor 

catechese om het begrip van het geloof en de 

sacramenten te kunnen laten groeien. Vorming 

van liturgisten en participerende leken in 

vieringen is nodig. Velen wensen 

gelijkwaardigheid in het dragen van 

verantwoordelijkheid in voorbereiding en 

organisatie van de liturgie. Men vraagt ruimte 

voor toegankelijke taal in de liturgie en meer  

http://www.rkkerk.nl/


 SYNODAAL PROCES 

13 

variatie in liturgische vormen. Er is behoefte aan 

nieuwe vormen opdat de liturgie meer 

aanspreekt voor mensen van deze tijd. Velen 

vragen op een eigentijdse manier moderne 

kanalen in te zetten om jongeren te bereiken en 

uit te nodigen voor vieringen. 

 

Hoe zijn we missionaire leerlingen? 

Jezus gaf aan állen de opdracht actief mee te 

werken aan de verbreiding van het Evangelie in 

woord en daad. Veel gespreksdeelnemers willen 

leiders die naar mensen toe gaan en luisteren 

en die hen op die weg voorgaan als 

opinieleiders, die hun enthousiasme uitdragen 

in praatprogramma’s. Men vraagt om meer 

catechese en meer geloofsgesprekken, vooral 

ook voor jongeren om de relatie met God te 

ontdekken. Er is een grote behoefte aan dialoog 

en uitwisseling over geloofszaken, 

aan geloofsverhalen die we 

kunnen delen met anderen en aan 

gesprek om onze roeping als 

gedoopte beter te leren 

onderscheiden. Veel deelnemers 

verlangen een toegankelijke Kerk 

door: ontmoeting, laagdrempelige 

activiteiten, dialoogactiviteiten 

met divers samengestelde 

groepen, gelijkwaardigheid, met 

betrokkenheid van vrijwilligers in 

liturgie, diaconie en catechese en met 

toerusting. De Kerk moet een uitgestoken hand 

bieden aan iedereen, ook aan die katholieken 

die in de marge van de kerk staan, aan degenen 

die zijn gescheiden en zijn hertrouwd, aan 

lesbiennes en homoseksuelen. 

 

Hoe voeren we een goede dialoog in de 

kerkgemeenschap en haar omgeving? 

Een echte dialoog in de Kerk is in de praktijk 

vaak lastig of wordt gemist, mede als gevolg van 

gebrek aan gelijkwaardigheid in de Kerk. Men 

vraagt de zichtbaarheid van vrouwen in de Kerk 

op vele manieren te vergroten, te beginnen met 

de dagelijkse praktijk in de parochies. Een aantal 

vrouwen pleit voor theologisch onderzoek en 

gesprek over de toelating van vrouwen tot de 

opleiding tot diaken. Een aantal 

gespreksdeelnemers vraagt om vrouwen en 

andere leken bij alle selectieprocedures in de 

Kerk te betrekken. Vrouwen vragen om 

serieuzer genomen te worden en met respect, 

en als gelijkwaardige gesprekspartners 

behandeld te worden. 

 

Veel gespreksdeelnemers ervaren de verbinding 

met andere christelijke gemeenschappen als 

een kracht. Men verlangt naar nieuw elan in het 

oecumenisch gesprek. Men verlangt ook naar 

samenwerking met andersgelovigen en alle 

mensen van goede wil, ook met hen die niet bij 

een godsdienst horen, om gerechtigheid en 

vrede in de wereld te bevorderen. 

 

Een veel gehoorde 

constatering in de 

gesprekken is de 

afwezigheid van de 

Kerk in het publieke 

debat. Men vindt dat 

de Kerk te veel bezig is 

geweest met haar 

klerikale taak en 

hierdoor het gesprek 

kwijt is geraakt met de 

maatschappij. Men constateert dat de 

katholieke kerk niet meer in het centrum van de 

samenleving staat. Er is een groeiende kloof 

ontstaan tussen Kerk en samenleving vooral als 

het gaat over ethische standpunten (huwelijk en 

echtscheiding, abortus, euthanasie, 

homoseksualiteit,…). De Kerk heeft volgens 

velen de laatste decennia slechts beperkt als 

moreel kompas kunnen dienen voor Kerk en 

samenleving vooral vanwege het seksueel 

misbruikschandaal. Men verlangt naar een 

gemeenschap van alle gedoopten die naar 

buiten treedt met een gelovig getuigenis, 

barmhartig en betrokken, en van daaruit 

bijdraagt aan goed samen leven. 
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Mensbeeld en transgenderwet 
 
Door de minister is bij de Tweede Kamer een 
wetswijziging ingediend. Het moet 
gemakkelijker worden om in de burgerlijke 
basisadministratie ‘man’ door ‘vrouw’ (of 
omgekeerd) te vervangen. Het is niet langer 
nodig om een psycholoog of arts te raadplegen 
die een verklaring afgeeft. Het is ook niet nodig 
om fysiek in transitie te gaan (je geslacht 
operatief te laten veranderen). Het enige 
criterium is een duurzame overtuiging tot het 
andere geslacht te behoren dan je lichaam laat 
zien.  
Er is over dit onderwerp weinig publiek debat en 
dat begrijp ik. Het gaat altijd over concrete 
personen. Misschien kent u wel iemand. En we 
willen elkaar niet kwetsen. Toch is deze 
wetswijziging niet zomaar iets. Ik vraag me af of 
de gevolgen op langere termijn en de gevolgen 
voor de meerderheid van de bevolking wel 
worden overzien. 
Het enige objectieve criterium om te bepalen of 
je man of vrouw bent is het lichamelijk geslacht. 
Afgezien van mensen die kenmerken hebben 
van beide geslachten (een zeldzaamheid en tot 
nog toe als onwenselijk beschouwd) is het 
geslacht bij de geboorte lichamelijk te zien. Dit 
objectieve criterium wordt opgeofferd aan het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu. 
De gevoelens die iemand heeft en het karakter 
van iemand is niet zwart-wit. Om het maar 
gemakkelijk te zeggen: er zijn mannen met een 
vrouwelijke uitstraling en vrouwen met een 
mannelijke uitstraling. Dat is altijd zo geweest. 
Als het over ‘gender’ gaat is het niet zwart-wit. 
Maar met de wetswijziging nu wordt ook het 
objectieve lichamelijke criterium losgelaten. Dat 
betekent eigenlijk dat we niet meer in man-
vrouw kunnen denken. Dat wordt non-binair 
genoemd.  
Ik raak in de war. Ik vind de woorden op de 
eerste bladzijde van de Bijbel ineens heel 
providentieel: ‘God schiep de mens als zijn 
beeld; als het beeld van God schiep Hij hem. 
Mannelijk en vrouwelijk schiep God hen” 
(Genesis 1,27). God zouden we non-binair 
kunnen noemen, maar de mens toch niet? 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden

 Diocesane Retraite in Thuine (‘Gelukkig 
die…’) 
 
Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. 
Een tegendraadse benadering voor hen die op 
zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de 
armen, de treurenden, de hongerenden en 
dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de 
barmhartigen, de vredestichters en de vervolgden. 
Franciscus van Assisi pakt in zijn 
Wijsheidsspreuken deze draad weer op: ‘Gelukkig 
wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie 
vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; 
gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste. Ten dele 
rusten de zaligsprekingen op Esseens erfgoed, 
maar ook vinden we er sporen van terug bij de 
profeten en in de psalmen. Jezus en Franciscus 
leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der 
aarde, maar de kleinen gelukkig geprezen worden.  
 
Begeleiding:  Peter Vermaat  
Datum:  vrijdag 4 november – zondag 6 november 
2022 
Plaats:  Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd:  aankomst vrijdag: 20.00 uur - vertrek 
zondag: 16.00 uur 
Opgave:  vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden,  
e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl; tel. 050 – 4065888. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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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/

