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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 

1 

15 januari 2023 
t/m 

18 februari 2023 

 
24 december 

 

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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Het Feest van de Menswording 

 

Een van de twee grootste mysteries van ons 

christelijke geloof is de menswording van God in 

Christus. Het Woord is vlees geworden, zegt 

Johannes in de prachtige proloog van zijn 

evangelie. Het Woord, door wie alles geschapen 

is, Christus, is naar ons toe gekomen omwille 

van ons heil. 

 

God is immers liefde – een dynamiek van liefde 

en gemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Die liefde is uitgestraald in de Schepping 

omdat liefde niet in zichzelf opgesloten wil 

blijven, in een 

fascinerende 

ordening, een 

adembenemende 

schoonheid en een 

onvoorstelbare 

diversiteit in alles 

met de mens, man 

en vrouw, naar 

Gods eigen beeld 

als ‘bekroning’.  

Maar de mens was 

ongehoorzaam, wilde Gode gelijk zijn en 

daardoor ontstond een breuk tussen God en 

mensen. God bleef echter uit liefde steeds 

opnieuw weer een verbond met mensen sluiten, 

met Abraham, met Noach, Mozes enzovoort – 

totdat Hijzelf naar ons toekwam om de breuk te 

herstellen en ons te redden. 

“Hij die rijk was is arm geworden om door zijn 

armoede ons rijk te maken”, zegt Sint Paulus, -

door kribbe en kruis, - “Hij is God en mens”. 

“Wat Hij was is Hij gebleven en wat Hij niet was 

heeft Hij aangenomen”, zegt de Romeinse 

liturgie. 

 

Jezus Christus heeft hier op aarde de dingen van 

de Schepping gebruikt; Hij heeft gegeten en 

gedronken. Maar ook in aanraking was Hij in 

onze wereld, bijvoorbeeld doordat Hij met 

spuug en zand iemand de ogen opende en zo 

genas. 

Daaruit vloeit voort dat de dingen van deze 

aarde ons ook bij God kunnen brengen. Zo 

gebruiken wij in de sacramenten water, brood 

en wijn, olie, handoplegging. Evenzo geven wij 

met dingen, kerkgebouwen, kaarsen, gewaden, 

beelden, uitbeeldingen, vorm aan ons geloof. Ja, 

ons geloof is zichtbaar en tastbaar, wil 

schoonheid brengen om God te eren en ons te 

heiligen, in klanken, kleuren, lichten en geuren. 

 

Door de eredienst worden 

wij uitgenodigd de wereld 

op een ander niveau te 

omarmen, zegt de paus in 

Laudato Sí.  

In de Eucharistie vindt de 

Schepping haar hoogste 

verheffing. Verenigd met de 

mensgeworden Zoon van 

God die tegenwoordig is in 

de Eucharistie, brengt heel 

de kosmos dank aan God. 

 

Maria, “zij die Hem baarde, die haar geschapen 

had”, heeft door haar ‘Ja’, in het lijden van haar 

zoon gedeeld en is als eerste gewone mens in 

zijn heerlijkheid opgenomen. Door haar ‘Ja’ is 

onze verlossing mogelijk geworden. Daarom 

eren wij Maria en roepen haar aan, zoals Jozef 

in zijn edelmoedige aanwezigheid en dienende 

zorg Jezus nabij is geweest. 

Kon de lieve Heer ons meer nabijkomen dan 

door een der onzen te worden? 

 

Dat wij door de overweging van het mysterie 

van de Menswording, de Incarnatie, het feest 

van Kerstmis dieper mogen beleven. 

Zalig Kerstfeest. 

 

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 – 10-11 december 2022, 3de zondag van de Advent, zondag Gaudete 

Lezingen           Jesaja  35: 1 - 6a, 10      |      Jacobus  5: 7 - 10      |      Matteüs  11: 2 - 11 

                               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 – 17-18 december 2022, 4de zondag van de Advent 

Lezingen         Jesaja  7: 10 - 14      |      Romeinen  1: 1 - 7      |      Matteüs  1: 18 - 24 

                               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  – 24-december 2022, Kerstavond, Geboorte van onze Heer Jezus Christus 

Lezingen            Jesaja  9: 1 - 3, 5 - 6      |      Titus  2: 11 - 14      |      Lucas  2: 1 - 14 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 21:00 Nachtmis 19:00 Gezinsmis 
   23:00 Nachtmis 
     

 

Zondag – 25 december 2022, Hoogfeest van Kerstmis 

Lezingen          Jesaja  52: 7 - 10      |      Hebreeën  1: 1 - 6      |      Johannes  1: 1 - 18 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

     
 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Maandag – 26 december 2022, Tweede Kerstdag, Heilige Stefanus, eerste martelaar 

Lezingen            Handelingen  6: 8 - 10 en 7: 54 - 60      |      Matteüs  10: 17 - 22 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 10:30 H. Mis (Pools) 11:00 Hoogmis  
     

 

Zaterdag – 31 december 2022, Oudjaar 

Lezingen                  1 Johannes  2: 18 - 21          |          Johannes 1: 1 - 18 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   17:00 Gezongen H. Mis met Te Deum  
     

 

Zondag – 1 januari 2023, Nieuwjaar; Heilige Maria, Moeder van God 

Lezingen           Numeri  6: 22 - 27      |      Galaten  4: 4 - 7      |      Lucas  2: 16 - 21   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zaterdag/zondag – 7-8 januari 2023, Openbaring van de Heer, Driekoningen 

Lezingen         Jesaja  60: 1 - 6      |      Efeziërs  3: 2 - 3a, 5 - 6      |      Matteüs  2: 1 - 12 

                               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 

     
 

Collecte doeleinden: 

11 december: 1. Parochie 
  2. Adventsactie 
18 december: 1. Parochie 
  2. PCI 
24 december: 1. Parochie 
  2. Onkosten kerst 
25 december: 1. Parochie 
  2. Onkosten kerst 
26 december: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding 
31 december: 1. Parochie 
1 januari: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding 
8 januari: 1. Parochie 
  2. Werkgroepen van de parochie 

Eucharistievieringen  
Kapel Bisschop-Nierman-Centrum 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt er een 
H. Mis plaats om 9.30 uur.  
Op donderdag 5 januari hopen wij u te kunnen 
begroeten in de kapel. 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 2 januari (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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Misintenties 

Sint Jozefkathedraal 
11 december: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Jan Lokin 
  Bep Pasveer – Kubbinga 
  Leny van der Werff – Mast 
  Eliane Popa 
  Bert Damwijk 
18 december: Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 

Jan Lokin 
Bep Pasveer – Kubbinga 
Leny van der Werff – Mast 
Eliane Popa  

  Bert Damwijk 
25 december: Yvonne Kessels – Snijders 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
  Bep Pasveer – Kubbinga 
  Leny van der Werff – Mast 
  Eliane Popa 
  Bert Damwijk 
31 december: Overleden ouders 

Zeinstra – Galama 
Overleden ouders  
Van der Werff – Veerkamp 
Overleden ouders en zussen 
Lijmbach 

1 januari: Eliane Popa 
  Jan Lokin 
  Bert Damwijk 
8 januari Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
  Bert Damwijk 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap: 
 Isabelle Reinders 
 Sofia Reinders 
 Oscar Akubuo 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Bep Pasveer – Kubbinga (91 jaar) 
 Leny van der Werff – Mast (101 jaar) 
 Eliane Popa (53 jaar) 
 Bert Damwijk (93 jaar) 

18 December – Vierde zondag van de 
Advent 
 
De Interparochiële Schola van Arnhem o.l.v. Jeroen 
Boogaarts zal de Gregoriaanse gezangen verzorgen 
in de Hoogmis om 11.00 uur in de St.-
Jozefkathedraal. 

20 December: géén H. Mis om 12.30 uur 
 
Op dinsdag 20 december is er géén H. Mis om 
12.30 uur. Om 14.00 uur is er een gezongen H. Mis 
in het kader van de Kerstmiddag voor senioren. 

Biechtgelegenheid voor de kerst 

 
Er is gelegenheid tot biechten op  
vrijdag 23 december van 16.00 - 17.00 uur en op 
zaterdag 24 december van 16.00 - 17.00 uur. 

Bezichtiging kerststal  
St.-Jozefkathedraal 
 
Vanaf Eerste Kerstdag kan men de kerststal in 
de St.-Jozefkathedraal bezichtigen. 
De kerstgroep bestaat uit 23 beelden van 
lindehout van ca. 55 cm. 
Van 25 december tot Oudjaar is de kerk open 
ter bezichtiging van de kerststal van 13.00 - 
16.00 uur. 

Gezinsmis op Kerstavond 
 
Op 24 december, Kerstavond, is er om 19.00 uur 
een Gezinsmis in de St.-Jozefkathedraal.  
Een koortje o.l.v. David van Laar zingt kerstliederen. 

In de Boekenstand 
 
Opnieuw verscheen er een gebedenboekje: ‘Van 
het donker naar het licht’, voor de periode van 
Allerheiligen tot Driekoningen. Medewerking 
hieraan verleenden o.a. bisschop J. Hendriks, 
bisschop H. van den Hende en Antoine Bodar.  
In de boekenstand voor € 4,-. 
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Kerstmiddag voor Senioren 20 
december 2022 
 
Hierbij nodigen wij alle senioren van onze Sint 
Martinusparochie uit voor onze Kerstmiddag op 
dinsdag 20 december 2022. 
Aanvang om 14.00 uur met een gezongen 
Eucharistieviering in de St.-Jozefkathedraal. 
Celebrant: pastoor R. Wagenaar. Met 
medewerking van het parochiekoor o.l.v. 
dirigent/organist Sjoerd Ruisch. 
Aansluitend vieren we samen een traditionele 
gezellige kerstmiddag met verhalen, gedichten 
en het zingen van kerstliederen.  
Om 16.00 uur sluiten we de middag af. 
Graag tot ziens op 20 december a.s. 
 
Werkgroep Seniorenmiddagen 

Adventsactie 2022 

Help zusters in Oekraïne helpen 
 
Zustercongregaties in Oekraïne hebben dringend uw hulp nodig. Door de oorlog krijgen zij geen 
inkomsten, waardoor zij in nood verkeren, en de mensen mogelijk niet langer kunnen ondersteunen... 
juist nu de mensen hen het meest nodig hebben. 
 
In normale tijden geven de zusters, die werkzaam zijn in acht verschillende centra, catechese in de 
parochies en scholen en werken ze in de sacristieën. Door de oorlog zijn de catecheselessen echter 
opgeschort en wordt de liturgie op veel plaatsen niet gevierd. Ook de retraites, die een belangrijk deel 
van de inkomsten van de congregatie uitmaakten, zijn geannuleerd omdat er vluchtelingen in de 
retraitecentra worden opgevangen. De zusters zijn hun belangrijkste bronnen van inkomsten daarmee 
kwijtgeraakt. 
  
Hoewel ze zelf in nood verkeren, delen de zusters het weinige dat ze hebben met hen die nog armer zijn 
dan zijzelf. Zij koken nog steeds maaltijden voor arme en oudere mensen die nog in hun eigen huis leven 
en koken en kopen levensmiddelen voor de vele vluchtelingen die zij opvangen.  
  
Helpt u deze zusters in deze moeilijke tijden? Met uw bijdrage van bijvoorbeeld € 25,- kan een zuster 
twee weken rondkomen en belangrijk werk, als uiting van de christelijke naastenliefde, blijven doen.  
 
U kunt uw bijdrage in de gele bus achter in de kerk doen of overmaken op rekening 
NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie onder vermelding van Adventsactie 2022. 

Eerste H. Communie 2023 

 
De Eerste H. Communie zal het komend jaar zijn op 
zondag 23 april 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 op zaterdag 10 december. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Kerstverhaal voor kinderen 
 

Op een dag hoorden Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem moesten gaan. Keizer Augustus, de hoogste 

baas van het land, had dat gezegd. Iedereen moest teruggaan naar de plaats waar de familie vandaan 

kwam. Hoe moet dat nou? dacht Maria, die binnenkort een kindje zou krijgen. Ik kan zo’n lange reis nu 

toch niet maken? Die avond telde Jozef hoeveel geld ze nog hadden. Het was maar weinig. Alleen als ze 

heel zuinig zouden zijn, konden ze misschien een ezeltje kopen. Dan zou Jozef lopen en kon Maria op 

het ezeltje zitten. 
 

De geboorte in de stal 

‘Dit moet het zijn.’ Jozef deed de deur van de stal open en keek naar binnen. Achter in de stal stond een 

oude os. De oude os hief even zijn kop op toen Jozef binnenstapte. ‘Kom maar, Maria’, zei Jozef. Hij 

maakte een bed van stro en hooi waarop ze kon liggen. Maria was moe, ze was immers in verwachting. 

Daarna deed hij zijn jas uit, die hij over haar heen legde. Toen liep Jozef naar buiten. Daar stond het 

ezeltje nog. ‘Kom jij ook maar binnen’, zei Jozef. ‘Je hebt ons op reis zo goed geholpen. Jij zult ook wel 

moe zijn.’ Hij zette hem bij de os. De os keek naar het ezeltje en het ezeltje snuffelde aan de os. Toen 

begonnen ze allebei rustig te eten van het hooi dat op de grond lag. Jozef ging bij Maria zitten. Hij was 

ontzettend moe. Ineens keek Maria hem aan. ‘Het komt!’, zei ze. 

En die nacht gebeurde het. In de oude stal werd het kindje geboren. Maria wikkelde het in een paar 

doeken. Jozef vulde een voederbak met stro en Maria legde het kindje er voorzichtig in. Zo lag het lekker 

warm en zacht. Daarna ging Jozef naast Maria zitten. Hij sloeg zijn arm om haar heen. Samen keken ze 

naar dat kleine mensje. Ze hadden tranen van geluk in hun ogen. Zoiets moois hadden ze nog nooit 

gezien. En ze noemden hun kindje Jezus, zoals de engel gezegd had.  

 

De herders en de engelen 

Terwijl Jozef en Maria vol bewondering naar Jezus keken, waren er buiten herders bij hun schapen. Ze 

moesten goed opletten dat er geen schapen wegliepen en dat er geen wolven in de buurt kwamen. 

Want ze wilden niet dat één van hun schaapjes werd opgegeten. Opeens stond er een engel naast de 

kudde. De herders schrokken. Ze hadden nog nooit een engel gezien. ‘Kijk nou! Wat is dat?’ Maar de 

engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois vertellen. Er is vannacht een kindje geboren. 

Nu lijkt dat natuurlijk niet zo bijzonder, maar dít kind is door God beloofd. Iedereen heeft heel lang op 

hem gewacht. Als hij ouder is, zal hij de mensen helpen. Hij zal hun leren wat ware vriendschap en liefde 

is’. Het was een donkere nacht. Tot het opeens licht werd. De herders hoorden een groot koor van 

engelen. Ze zongen om God te bedanken voor het kindje Jezus dat die nacht geboren was. De herders 

keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. ‘In de verte staat een stal. Ga daar eens kijken,’ 

zei de engel. De herders lieten hun schapen in de steek en gingen meteen op weg. Ze praatten 

opgewonden met elkaar. ‘Zou er echt een kind geboren zijn?’  

 

De herders bij de stal 

Jozef en Maria zaten met hun kind in de stal. Plotseling hoorden ze stemmen dichterbij komen. Even 

later ging de deur open. Een paar herders keken nieuwsgierig naar binnen. Toen ze Jezus in de kribbe 

zagen, liepen ze naar hem toe. ‘Dus tóch’, mompelden ze. ‘Er is een kind geboren. Zou dit dan het kind 

zijn waarover de engelen zongen?’ De herders werden helemaal blij van die gedachte. Ze keken nog een 

tijdje. Toen namen ze afscheid. Ze moesten snel terug naar hun schapen. 

Naar: De Bijbel voor kinderen; bron: www.h-norbertus.nl. 

http://www.h-norbertus.nl/
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De vierde zondag van de Advent 

 
Met de vierde zondag van de Advent is Kerstmis 

intussen dichtbij gekomen. De atmosfeer van de 

liturgie gaat van vurige oproepen tot bekering 

over op de gebeurtenissen die zeer dicht bij de 

geboorte van Jezus staan. Er is een 

koerswijziging, die in de tweede prefatie van de 

Advent naar voren wordt gebracht. ‘Zie, de 

maagd zal ontvangen’ is de titel van de eerste 

lezing van jaar A. Zeker, alle lezingen – van de 

profeten tot de apostelen, tot de evangelies – 

draaien rond het mysterie dat door de 

aartsengel Gabriël aan Maria wordt verkondigd.  

 

De lezing van het evangelie 

‘De engel des Heren heeft aan Maria 

geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de 

Heilige Geest’. De macht en de kracht van dat 

uur zijn nooit verminderd. Deze boodschap 

wordt nu opnieuw gevoeld, wanneer ze de 

samenkomst doordringt waar het Evangelie 

wordt verkondigd. Zij geeft vorm aan het 

bijzondere uur van de viering van de 

gemeenschap. Wij zijn in dat mysterie 

verzonken. In zekere zin zijn wij aanwezig bij het 

tafereel. Wij zien hoe een engel verschijnt aan 

de maagd Maria in 

Nazareth in Galilea – 

ook de Kerk 

aanschouwt het 

tafereel, wanneer zij 

het drama van hun 

ontmoeting en hun 

gesprek met 

verbazing volgt. Er  

weerklinken een 

goddelijke boodschap 

en een menselijk 

antwoord. Maar 

terwijl wij toekijken, 

worden wij ons ervan 

bewust dat wij niet 

alleen maar als 

toeschouwers 

worden toegelaten tot deze verschijning. Wat 

aan Maria wordt aangeboden – dat zij de Zoon 

van God in haar schoot zal ontvangen –, wordt 

in zekere zin in de liturgie van de vierde zondag 

van de Advent aangeboden aan iedere 

samenkomst van gelovigen en aan iedere 

afzonderlijke gelovige. Kerstmis, dat nog maar 

een paar dagen verwijderd is, zal ons 

geschonken worden. Precies zoals Jezus heeft 

gezegd: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn 

woord onderhouden; mijn Vader zal hem 

liefhebben en Wij zullen tot hem komen en 

verblijf bij hem nemen’ (Joh. 14: 23). 

 

Het mysterie van de maagdelijke ontvangenis 

van Maria is het thema van het evangelie van 

jaar A. Hier ontwikkelt zich het verhaal vanuit 

het gezichtspunt van Jozef, zoals dat wordt 

verteld door Matteüs. De eerste lezing is een 

korte passage uit Jesaja, waarin de profeet de 

bekende zin uitspreekt: “Zie, de jonge vrouw zal 

ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem 

noemen ‘Immanuël’.” 

De Kerk ziet de vervulling van de teksten van het 

Oude Testament terecht in de gebeurtenissen  
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van het leven van Jezus. In de passage uit 

Matteüs luistert de samenkomst naar de met 

zorg verhaalde bijzonderheden rond de 

geboorte van Jezus, die afgesloten worden met 

de zin: ‘Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden wat de Heer gesproken heeft door de 

profeet’. Een profeet spreekt in de geschiedenis, 

in concrete omstandigheden. In 734 voor 

Christus werd koning Achaz geconfronteerd met 

een machtige vijand; de profeet Jesaja spoorde 

hem aan geloof te hebben in de macht van God 

om Jeruzalem te bevrijden en hij gaf de koning 

een door de Heer gezonden teken. Toen de 

koning schijnheilig weigerde, kondigde de 

geïrriteerde Jesaja hem aan dat hem hoe dan 

ook een teken zou worden gegeven, nl. het 

teken van een maagd van wie de zoon 

Immanuël zou worden genoemd. Maar door 

middel van de Heilige Geest, die heeft 

gesproken door de profeet, krijgt hetgeen een 

betekenis had in die precieze historische 

omstandigheden, nu een ruimere betekenis, 

aangepast aan een veel grotere historische 

omstandigheid: namelijk de komst van de Zoon 

van God die vlees wordt. Alle profetieën en heel 

de geschiedenis spreken tenslotte hierover. 

 

De tweede lezing 

Op dezelfde zondag horen wij in de tweede 

lezing uit de Brief van de heilige Paulus aan de 

Romeinen een theologisch taalgebruik dat 

weliswaar ouder en eenvoudiger is dan dat van 

Matteüs, maar reeds het belang onthult van het 

harmonisch evenwicht in de titels die het 

mysterie van Jezus tot uitdrukking brengen. De 

heilige Paulus spreekt over de ‘boodschap over 

zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het 

geslacht van David, die naar de Heilige Geest is 

aangewezen als Zoon van God door Gods 

machtige daad, door zijn opstanding uit de 

doden’. Paulus ziet de titel ‘Zoon van God’ 

bekrachtigd in de verrijzenis van Jezus. Zoals wij 

zojuist hebben gezien, legt Matteüs de 

betekenis van de naam Immanuël uit als ‘God-

met-ons’, en hij brengt dit inzicht over de 

verrezen Heer tot uitdrukking door te verwijzen 

naar het begin van zijn menselijk bestaan! 

Desondanks toont Paulus ons direct de manier 

om wat wij in deze teksten horen, met elkaar in 

verband te brengen. Na Degene die in het 

middelpunt staat van zijn evangelie, plechtig 

‘Zoon van David en Zoon van God’ te hebben 

genoemd wijst hij de heidenen aan als hen die 

geroepen zijn om ‘Jezus Christus toe te 

behoren’. Wat meer is, hij zegt tegen hen: ‘God 

heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente’. 

De christenen luisteren naar de geschiedenis 

van de geboorte van Jezus Christus, die op 

wonderbare wijze in vervulling doet gaan wat 

beloofd is door middel van de profeten, maar zij 

horen vervolgens ook een woord over hen zelf: 

zij zijn geroepen om Jezus Christus toe te 

behoren, zij worden bemind door God en zijn 

geroepen om heilig te zijn. 

 

De Kerk vereenzelvigt zich met Maria 

In deze laatste dagen van de Advent 

vereenzelvigt heel de Kerk zich met Maria. Op 

het gezicht van de Kerk zijn de gelaatstrekken 

van de Maagd geprent. De Heilige Geest is nu 

werkzaam in de Kerk, zoals Hij altijd werkzaam is 

geweest. Daarom bidt de priester in het gebed 

over de offergaven, wanneer de samenkomst op 

deze zondag het eucharistisch mysterie 

binnengaat: ‘God, moge de Geest, wiens kracht 

Maria heeft overschaduwd, zodat zij moeder 

werd van de Heer, ook de gaven heiligen die wij 

op uw altaar hebben neergelegd’. 

Door de Eucharistie, door de kracht van de 

Heilige Geest zullen de gelovigen in hun eigen 

lichaam dragen wat Maria in haar schoot droeg. 

Evenals Maria zullen zij ´haastig´ de naaste goed 

moeten doen. Hun goede daden, gedaan naar 

het voorbeeld van Maria, zullen dan de anderen 

verrassen met de tegenwoordigheid van 

Christus. 

 
Bron: www.rk.nl 
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K.V.G.  Kerstbijeenkomst 20 december 
 
Kerstbijeenkomst, dinsdag 20 december  
Samen maken we deze avond met verhalen, 
liedjes, gedichten, lekker eten en drinken tot 
een fijne kerstavond. Daarmee doen we ons 
jaarthema zeker eer aan: “Met elkaar voor 
elkaar”. 
De avond begint om 19.00 uur.  
Voor deze avond worden geen kosten in 
rekening gebracht. Vanzelfsprekend zijn 
verhalen, gedichten en liedjes van harte 
welkom. 
De avond wordt gehouden in wijkcentrum De 
Berk, Berkenlaan 238 in Selwerd (tel. 050 – 
5770601. 
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 5711343). 

Webinar: ‘Op weg naar een synodale Kerk’  
 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het Bisdom Den 
Bosch bieden 7 december a.s. van 19.00 - 21.00 uur een webinar aan met de titel ‘ Hoopvol op weg naar 
een synodale kerk’. Alle belangstellenden kunnen deelnemen aan deze webinar.  
 
Myriam Wijlens van het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome licht vanaf 19.30 uur het 
nieuwe internationale werkdocument toe, getiteld ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ (naar Jesaja 54: 2). 
Het document is opgesteld op basis van verslagen uit de hele wereldkerk als voorbereiding op de 
synodebijeenkomsten van bisschoppen in 2023 en 2024. Vier Nederlandse sprekers reageren op de 
presentatie van Myriam Wijlens. Lucas Brinkhuis namens katholieke jongeren; Shirleni Blanken namens 
migrantengemeenschappen; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen en Mgr. Gerard de 
Korte, bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. formuleert tot slot conclusies. Laetitia van der Lans is 
gespreksleider van het webinar.  
 
Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen. 
Deelname kan via de websites van drie organisaties: www.unkv.online  – www.knr.nl  – 
www.bisdomdenbosch.nl. Opgave vooraf is niet nodig. De livestreamopname van het webinar blijft op 
de drie sites beschikbaar om terug te kijken.  
 
Het werkdocument ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ kan worden gedownload via: www.synod.va. Een 
Nederlandse vertaling staat binnenkort op de websites van KNR, NKV en bisdom Den Bosch. 

Boek over Synodale Kerk 
 

Bij uitgeverij Halewijn verscheen een boek over 
‘synodaliteit’: Jos Moons, Sjoerd Mulder en 
Karim Schelkens (redactie), Op weg naar een 
luisterende kerk. Halewijn € 25,95. 
Dagblad Trouw besprak het boek op woensdag 
23 november, p. 11. 

Verslag Parochieavond  
 
Op 15 november werd een parochieavond 
gehouden naar aanleiding van het 
Gebouwenbeleid 2022-2030.  
Door de ‘Gebouwengroep’ werd een overzicht 
gegeven over gebouwen, financiën, 
bevolkingsopbouw en vitaliteit van de parochie. 
Het verslag van de avond zal verschijnen in het 
volgende nummer van Rondom. 

http://www.unkv.online/
http://www.knr.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/
http://www.synod.va/
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Ad Limina 

 

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje 

mag ik het niet noemen, maar het had er wel 

iets van weg. Samen met de andere 

bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, 

omdat we maandelijks bij elkaar komen en de 

groep niet groot is – reisden we af naar Rome, in 

verschillende vluchten natuurlijk. Het vliegtuig 

met alle bisschoppen erin zou eens neerstorten. 

We logeerden in Santa Martha, het hotel in het 

Vaticaan waar ook de paus woont. We waren 

samen uit, het was gezellig om samen te eten en 

af en toe iets te drinken.  

 

Maar het was wel degelijk een bedevaart en een 

werkbezoek. Dagelijkse vierden we de 

eucharistie in een van de aartsbasilieken of in 

een andere kerk, eenvoudig en waardig. Bij de 

graven (ad limina = op de drempels) van Petrus 

en Paulus baden we de geloofsbelijdenis. Iedere 

dag brachten we meerdere bezoeken aan de 

dicasteries (departementen) van het Vaticaan. 

We werden steeds vriendelijk ontvangen. Soms 

kregen we materiaal aangereikt en hield de 

kardinaal-prefect een algemene inleiding. Maar 

meestal vond er een dialoog plaats op basis van 

de vragen die wij aan de medewerkers van de 

paus konden stellen en vooraf op papier hadden 

gezet. We konden onze zorgen delen en ik 

voelde me serieus genomen. Het waren 

intensieve gesprekken. 

 

De ontmoeting met paus Franciscus was 

informeel. “Geen toespraken, dat doet de paus 

zelf ook niet”, werd er vooraf gezegd: “Een open 

gesprek”. Tal van onderwerpen passeerden de 

revue. De paus had uiteindelijk een uur en drie 

kwartier de tijd voor ons. We sloten af met de 

Engel des Heren in het latijn, en we kregen nog 

een paar presentjes mee. We stapten naar 

buiten, sloten aan bij onze begeleiders die in 

een andere ruimte hadden gewacht, en troffen 

buiten de journalisten om onze eerste reacties 

te vernemen. 

 

U kunt het nog meebeleven als u kijkt op 

www.katholiekleven.nl of www.rkkerk.nl. Enkele 

persoonlijke indrukken van mij leest u in twee 

Ad Liminaberichten op onze eigen 

bisdomwebsite www.bisdomgl.nl.  

Ik kijk terug op een inspirerend bezoek aan 

Rome en had er even moeite mee weer naar 

huis te gaan. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

Eucharistische Aanbidding 
 

De kleine kamer naast de parochiezaal in de 

pastorie is ingericht als kapel. Op vaste dagen in 

de week (dinsdag en woensdag) zal daar de 

Eucharistische Aanbidding plaats vinden, van de 

vroege ochtend tot laat in de avond. Eenmaal 

per maand wordt de Aanbidding van dinsdag op 

woensdag ’s nachts voortgezet. Een vaste groep 

personen heeft zich ingetekend om op die 

dagen in aaneengesloten rooster een heel uur 

aanwezig te zijn en het H. Sacrament te 

aanbidden. 

 

Iedereen is welkom aan te sluiten bij de 

Aanbidding. Wenselijk is wel dat men zich 

voorneemt langere tijd bij het H. Sacrament te 

verblijven. De Aanbiddingskapel is klein. 

Overdag kan men (op de kantoortijden van het 

secretariaat) aanbellen. Buiten die tijden moet 

men aansluiten bij de binnenkomst van iemand 

van de vaste groep. 

 

Voor nadere informatie of wanneer u alsnog 

ingeroosterd wil worden, neem dan contact op 

met Katja van Rheenen – Meijknecht via: 

kmeijknecht@gmail.com. 

http://www.katholiekleven.nl/
http://www.rkkerk.nl./
http://www.bisdomgl.nl/
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Dag van het Jodendom 22 januari 2023 
 
Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de 
Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals 
in vele andere Europese landen, op of rond 17 
januari de Dag van het Jodendom gehouden. Op 
22 januari 2023 besteedt het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden in het kader van de Dag 
van het Jodendom aandacht aan het thema 
'Sterke' vrouwen in de Bijbel. 
 
De studiemiddag is een aanzet tot nadenken en 
discussie hierover. Sprekers zijn Prof. dr. Irene E. 
Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en 
Syrische talen en culturen aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep 
Semitische talen en culturen, Universiteit van 
Amsterdam en Dr. Joke Brinkhof, exegeet.  
De bijeenkomst in de Synagoge Groningen 
begint om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. De 
toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Nadere informatie over het 
programma vindt u op die website van het 
bisdom: www.bisdomgl.nl.  
 
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij 
het Secretariaat van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG 
Groningen, tel. 050 – 4065888 of via e-mail: 
l.winters@bisdomgl.nl. 

Wereld Jongeren Dagen (WJD) 2023  
 
De Wereld Jongeren Dagen (WJD) vinden in 
2023 plaats in Lissabon. Het bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert een reis voor jongeren 
van 14 dagen in de zomer van 2023. 
 
Ben je in 2023 tussen de 16 en 30 jaar en wil je 
met katholieken van over de hele wereld je 
geloof uiten? Maak dan een onvergetelijke reis 
naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in 
Lissabon, van 26 juli tot 8 augustus. Een 
bijzonder gebeuren met onder meer een bezoek 
aan Fatima en het lopen van een deel van de 
Camino naar Santiago. De reis biedt 
ontmoeting, gezelligheid, verdieping, vreugde 
en vriendschap. 
Geschatte kosten: € 1.450,- (volpension). 
Nadere informatie op www.bisdomgl.nl. 

Mini-WJD 2023 op Ameland 
 
Alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in 
Lissabon?! Kom dan ook naar WJD@home, van 27-
29 januari 2023. Een ‘mini-WJD’ op Ameland, voor 
jongeren van 15-30 jaar. 
Wat kun je verwachten? 
- Samen een weekend op een eiland (strand op 

loopafstand); 
- Eucharistieviering met de bisschop als 

hoofdcelebrant; 
- Avond van barmhartigheid; 
- Inhoudelijke en creatieve workshops; 
- Geloofsgesprekken; 
- Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn; 
- Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD 

in Lissabon of zich erop oriënteren. 
 
27 januari: Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 
18.00 en 20.00 uur. 
29 januari: Aankomst boot Ameland in Holwerd: 
ong. 18.15 uur. 
 
Aanmelden. Meld je aan vóór 16 januari 2023 op 
website: www.wjd.nl/wjdhome. 
Leeftijd: Jongeren van 15 tot en met 30 jaar. 
Kosten: € 85,- per persoon (Mochten de kosten voor 
jou een probleem zijn, neem dan contact op met de 
jongerenwerker van het bisdom). 

Jongerenactiviteit Bisdom op 17 december: 
Bowlen!  
 
Er is weer een erg leuke activiteit gepland voor 
jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
We gaan bowlen! Deze activiteit voor jongeren van 
12 t/m 18 jaar vindt plaats op 17 december in de 
stad Groningen.  
De avond begint om 16:30 uur in het Bisdomhuis 
(Ubbo Emmiussingel 79 in Groningen). We starten 
met een catechese bijeenkomst, waarna we daar 
gezellig samen gaan eten. Daarna vertrekken we 
naar de bowlingbaan. Eindtijd is rond 20.30 uur.  
Kosten van deelname aan het hele programma zijn € 
5,- (het eten inbegrepen!). 
Aanmelden kan via de link op de website van het 
bisdom: www.bisdomgl.nl. 

mailto:l.winters@bisdomgl.nl
http://www.bisdomgl.nl/
http://www.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/

