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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 
Spreekuur Dinsdag van 10 tot 12 uur 

 
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 
Adres Butjesstraat 8, 9712 EW  Groningen 
Telefoon 050 – 3 12 52 82 
Bisschop Bekkersschool 
Adres Siriusstraat 1, 9742 KT  Groningen 
Telefoon 050 – 5 77 95 06 

 
Studentenparochie Sint Augustinus 
Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr. 
https://facebook.com/st.augustinus/ 

 
Redactie Rondom 
Louis Lukassen, Dick van der Meijden, Egbert 
van der Werff en Lars Sanders. 
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 13 79 19 b.g.g 
Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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9 juli 2017 
t/m 

26 augustus 2017 

 
17 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 (€ 12,00) 

- 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 Mw. C. Curiël 
Duindoornstraat 34 
Tel. 050 – 5 77 40 02 

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

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

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

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Pinksteren 

 

Is het niet opvallend dat het meest wezenlijke in ons leven onzichtbaar is? We kunnen ervan alleen maar 

de uitwerking waarnemen. Bijvoorbeeld: wie kan er leven zonder lucht? Wat zou deze moderne wereld 

zijn zonder elektriciteit? Waar zouden wij blijven zonder hoop, zonder liefde? 

In de H. Schrift betekent het woord 'Roeach' zowel lucht als adem, als wind en geest. Adem, wind en 

geest zijn allemaal onmiskenbaar en onzichtbaar, maar vooral ook onmisbaar. 

 

Wij geloven dat alles slechts kan bestaan door de kracht van Gods’ geest die ook als adem en wind 

wordt geduid. Al in de eerste regels van de Bijbel wordt gezegd dat Gods’ geest boven de wateren 

zweefde. En nadat God van klei de mens geboetseerd had, kwam deze pas tot leven nadat God hem de 

lucht van zijn eigen adem, zijn geest in zijn neus geblazen had. De boodschap van de H. Schrift is dat 

alles slechts kan leven wanneer het bezield wordt door Gods’ adem, Gods’ geest.  

Alles wat bestaat is de vrucht van zijn levenskracht. Hij schenkt ons de aarde, licht, lucht en voedsel. 

Maar ook inzicht. Alles wat wij mensen ontdekken en maken is niet alleen onze verdienste, maar 

mogelijk door God die ons onze lichamelijke en geestelijke vermogens heeft geschonken. 

 

Wij vieren Pinksteren, het feest van de gave van de H. 

Geest, Geest die vuur en liefde is. Het is de H. Geest “die 

Heer is en het leven geeft”, zeggen we in de grote 

geloofsbelijdenis. Het is een bron die nimmer opdroogt en 

dat betekent beweging. Zo bracht Hij de apostelen in 

beweging, die zich angstig hadden opgesloten in de 

bovenzaal. Nu gooien ze de luiken open. Petrus houdt zijn 

eerste grote toespraak tot de samengestroomde menigte 

van allerlei talen, die allen Petrus verstaan. In tegenstelling 

tot het verhaal van de toren van Babel, brengt de H. Geest 

bijeen, brengt eenheid. Het vuur boven de hoofden van de 

apostelen symboliseert het vuur dat in hun hart 

ontbrandde, voorgoed is nu alle angst voorbij. Ze zullen 

gevangen genomen worden, geslagen en gegeseld. Maar 

niet meer van hun stuk te brengen gaan ze door met Jezus 

te verkondigen, blij dat ze al die vernederingen mochten 

ondergaan. Zo bewezen ze immers hun liefde voor de Heer.  

 

Ook wij hebben de H. Geest ontvangen. In aanleg bij het doopsel en vervolgens in het vormsel. Merken 

we daar weinig van? Dan moeten we ons afvragen wat wij doen met de geschenken, de gaven van de 

Heer. Iedere relatie veronderstelt wederkerigheid wil het tot een echte relatie worden. Leven wij met de 

H. Geest door ons bidden en vieren met de Kerk? Daarin kunnen wij groeien in ons geloof! 

Vanuit die groeiende verbondenheid zullen wij meer oog kunnen krijgen voor de mensen om ons heen, 

voor de noden nabij en elders in de wereld. Misschien moeten wij meer bidden tot de H. Geest: "Kom 

Heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen - in óns dus - het vuur van uw 

liefde." 

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 
17.30: H. Mis (woensdag) 

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 

 

Zondag -  4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren 

Lezingen Handelingen 2: 1 - 11     |     1 Korintiërs 12: 3b - 7, 12 - 13     |     Johannes  20: 19 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 11.30 H. Mis (Papiamento) 11.00 Pontificale Hoogmis 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

Maandag -  5 juni 2017, Pinkstermaandag 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  11 juni 2017, Heilige Drieëenheid 

Lezingen Exodus 34: 4b - 6, 8 - 9     |     2 Korintiërs 13: 11 - 13     |     Johannes  3: 16 - 18       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  18 juni  2017, Sacramentsdag 

Lezingen Deuteronomium 8: 2 - 3, 14b - 16a     |     1 Korintiërs 10: 16 - 17     |    Johannes 6: 51 - 58  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis met Sacramentsprocessie 
     

 

Zondag -  25 juni  2017, 12e zondag door het jaar 

Lezingen Jeremia 20: 10 - 13      |     Romeinen 5: 12 - 15     |    Mattëus 10: 26 - 33  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
     

 

Sint-Franciscuskerk  
Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  2 juli  2017, 13e zondag door het jaar 

Lezingen 2 Koningen 4: 8 - 11, 14 - 16a      |     Romeinen 6: 3 - 4, 8 - 11     |    Mattëus 10: 37 - 42  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
   11.00 Hoogmis 
   17.00 H. Mis (Pools) 
     

 

 

 

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

4 juni:  Yvonne Kessels – Snijders 
  Janneke Wessels – Terhal 
11 juni: Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
18 juni: Ton Duijvesteijn 
25 juni: Yvonne Kessels – Snijders 
  Jan van Schaik 

Collecte doeleinden 
 
4 juni: 1. Parochie 
 2. Nederlandse missionarissen 
5 juni: 1. Parochie 
11 juni: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding Bisdom 
18 juni: 1. Onderhoud Gebouwen 
 2. Werkgroepen Parochie 
25 juni: 1. Parochie 
 2. Restauratie Orgel 
2 juli: 1. Parochie 
 2. Priesteropleiding Bisdom 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 12 juni 2017 is de maandelijkse 
H. Mis in de kapel (maandag 5 juni is het 
Tweede Pinksterdag)  en is er na de Mis 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie of thee. Ook op 
maandag 3 juli.  
 
Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt er een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. Na 
afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Het is altijd een erg plezierig samenzijn. 
 
Van harte welkom op donderdag 6 juli 2017. 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
Lucas Gengler 
Janosch Le Large 
Valentino Blank 
J’milyahni van Ommeren 
Jediaêl van Ommeren 
 
Door het H. Doopsel en H.Vormsel werden in 
onze parochiegemeenschap opgenomen: 
Bas Hagen 
Tsepo Matorise 

Napraten over de Lezingen op zondag 
 
Een kleine groep heeft het initiatief genomen om af 
en toe met elkaar over een Bijbeltekst te spreken, 
voornamelijk uit het Nieuwe Testament. Wat zegt 
het verhaal? Wat betekent het voor mij? zijn vragen 
die daarbij op komen. 
De groep wil op zondag na de hoogmis napraten 
over de schriftlezingen van die dag. Eenmaal per 
maand, op de tweede zondag. We starten op zondag 
11 juni a.s. ongeveer 10 minuten na afloop van de 
hoogmis. De bijeenkomst (in de bovenzaal van de 
pastorie) zal een klein uurtje duren.  
De bijeenkomsten staan open voor wie dat wil. Wilt 
u meedoen? Kom dan en praat mee. 



AGENDA  
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                    Juni 2017 

12 H. Mis in de Kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

15 Parochie-avond. Om 20.00 uur in de 

Parochiezaal. 

25 Een Uurtje Eeuwigheid: Kamerkoor Erato 

o.l.v. Sjoerd Griffioen. Om 14.00 in de St.-

Jozefkerk. 

25 Vrijwilligersmiddag in het teken van het 

130-jarig bestaan van de St.-Jozefkerk. 

Vanaf 16.00 uur in de parochiezaal. 

  

                    Juli 2017 

03 H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

06 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Nierman Centrum om 9.30 uur. 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

 In juni zal de jaarlijkse parochieavond 
worden gehouden. De avond staat gepland 
op donderdag 15 juni a.s. om 20:00 uur. Op 
de agenda staan een overzicht van de 
pastorale zaken in 2016, de bouwkundige 
zaken, Personeel en organisatie van 2016 
en de Jaarrekening 2016. 

 Er zal een speciale vaas, gemaakt van glas 
en brons, op het priesterkoor van de St.-
Jozefkerk komen. Voor de financiering van 
de vaas is een sponsor gevonden. De vaas is 
inmiddels besteld en zal voor Pinksteren 
worden geleverd. 

 Op bouwkundig gebied kunnen we melden 
dat de hekken rondom de St.-Jozefkerk 
weer zijn teruggeplaatst, na een grondige 
renovatie. 

 De komende maanden staat het onderhoud  
van diverse zaken aan de buitenkant van de 
St.-Jozefkerk, de aanvang van de restauratie 
van het Maarschalkerweerdorgel en het 
onderhoud van de vloer in de parochiezaal 
op de planning. 

 Op zondag 25 juni a.s. vanaf 16:00 uur 
wordt er een gezellige middag 
georganiseerd voor alle vrijwilligers, als 
dank voor hun inzet. Ter ere van het 130-
jarig bestaan van de St.-Jozefkerk zal de 
heer Prof. Dr. Sible de Blaauw een 
voordracht houden, daarna wordt er een 
borrel aangeboden en ter afsluiting een 
buffet. 

Volwassenendoop tijdens de Paaswake op 
15 april 2017 

Openstelling R.K. Kerkhof 
 
In het kader van de landelijke Week van de 
Begraafplaats kan men tot en met vrijdag 2 juni 
op het R.K. Kerkhof Groningen van 10.00 - 16.00 
de kapel, de crypte en de aula bezichtigen.  
Op zaterdag 3 juni is er om 11.00 uur een 
rondleiding met aandacht voor de historie van 
het kerkhof. 
 
R.K. Kerkhof 
Hereweg 89 
050 - 5253228 
dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur 
(zomertijd) 
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Vreugdevol en verrijkend 

Een kijkje in de keuken van de ouderenbezoekgroep 

door Lars Sanders 

 

Rondom wil de komende tijd aandacht besteden 

aan de werkgroepen die in onze parochie actief 

zijn. Wat doen ze, en met welke 

beweegredenen? Deze maand laten we een 

aantal vrijwilligers aan het woord die op bezoek 

gaan bij ouderen in onze parochie. 

 

In onze parochie zijn drie werkgroepen voor 

senioren actief. Er is natuurlijk de werkgroep die 

regelmatig activiteiten voor de ouderen in onze 

parochie organiseert, daarnaast is er de 

werkgroep kroonjarenbezoek die ouderen een 

bezoek brengt als zij een zogeheten kroonjaar 

bereiken. En dan  natuurlijk de werkgroep 

ouderenbezoek, die momenteel bestaat uit tien 

vrijwilligers, die regelmatig bij parochianen van 

boven de 70 op bezoek gaan.  Met coördinator 

Esther Overbeek-Lenferink, die zelf ook een 

oudere parochiaan bezoekt, zijn het er elf. Het 

zijn mensen van verschillende leeftijd en 

achtergrond, maar hebben één ding gemeen: ze 

zijn allemaal al jaren actief. Hoe kwamen ze in 

het ouderenbezoek terecht en hoe ervaren ze 

het? Rondom vroeg Dré Kessels, Christien 

Enzing en een aantal andere vrijwilligers om hier 

wat over te vertellen. 

 

Er blijken verschillende redenen te zijn om zich 

als vrijwilliger aan te melden voor de 

werkgroep. Bij Dré speelde zijn situatie een rol: 

“Mijn vrouw is vijf jaar geleden overleden en 

mijn dochter maakte zich zorgen, ze was bang 

dat ik in een gat zou vallen, en benaderde de 

pastoor om te kijken naar passend 

vrijwilligerswerk. Gezien mijn achtergrond in de 

zorg bleek ouderenbezoek een prima optie.” 

Een andere vrijwilliger vult aan: “Het leek me 

mooi en zinvol werk.” En daar sluiten allen zich 

bij aan. 

 

Als je de vrijwilligers hoort praten over hun 

ervaringen mag het vrijwilligerswerk bijna geen 

werk heten. Een vrijwilliger die liever anoniem 

blijft, geeft aan dat de glimlach op het gezicht 

van de ouderen als ze de deur open doen doet 

vergeten dat men op dat moment 

vrijwilligerswerk doet. Dré: “Het geeft mij 

voldoening de mensen te laten genieten van het 

contact. Het is geweldig om te ervaren dat de 

ouderen die ik bezoek dat zeer waarderen.” 

Christien voegt er aan toe: “Het kan vreugdevol 

zijn en verrijking geven, maar uiteindelijk gaat 

het er natuurlijk om dat de ouderen het 

waarderen.”  

 

Het lijkt na deze enthousiaste verhalen haast 

overbodig om te vragen of het bezoekwerk ook 

bijdraagt aan het geloofsleven van de 

vrijwilligers. Allen antwoorden dan ook met een 

volmondig ja. Christien: “Het geeft verdieping 

aan je geloof om iets goeds  voor je naaste te 

doen, in navolging van Jezus.” Dré: “Het draagt 

absoluut bij aan mijn geloofsleven, het is een 

daad van naastenliefde.” Het ouderenbezoek is 

dus werk dat zowel veel betekenis heeft voor de 

vrijwilligers als voor de ouderen die bezocht 

worden. Coördinator Esther Overbeek belt de 

ouderen regelmatig op om er zeker van te zijn 

dat ook de ouderen die bezocht worden het 

waarderen, en tot nu toe is de enige klacht dat 

het bezoek wel wat vaker mag plaatsvinden. 

 

De ouderenbezoekgroep staat altijd open voor 

nieuwe mensen. Dit geldt zowel voor 

vrijwilligers als voor ouderen van boven de 70 

die graag bezoek willen ontvangen. Bij interesse 

kan er contact worden opgenomen met 

telefoonnummer 050 - 3124215 of op het e-

mailadres 

ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl..

mailto:ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl
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Het feest van Pinksteren 

Door Dick van der Meijden 

 

Zeven weken na Pasen is het Pinksteren. Zeven weken is 49 dagen. Toch is Pinksteren afgeleid van het 

Griekse Πεντηκοστή, dat vijftig dagen betekent. Volgens de Joodse telling geldt als eerste dag de dag die 

al begonnen is, maar nog niet voltooid. Als je dus de zondag van Pasen meerekent kom je op vijftig 

dagen. 

 

Pinksteren is immers oorspronkelijk een Joods feest, dat zeven weken na Pesach werd gevierd. Dit 

Joodse feest wordt 'Savoeot' genoemd. Het was oorspronkelijk een oogstfeest. Later werd het feest een 

herdenkingsfeest van het verbond tussen God en Israël naar aanleiding van de tien geboden die Mozes 

van God heeft gekregen op de berg Sinaï. Is Pesach het feest van de bevrijding, 'Savoeot' is het feest van 

de Thora.  

 

Dit Joodse feest wordt overgenomen door de Christenen, die de uitstorting van de Heilige Geest over de 

apostelen daarmee vieren. Immers bij het eerste christelijke Pinksteren werd de oogst van de 

verkondiging van de goede boodschap (het evangelie) onder invloed van de Heilige Geest 

binnengehaald. Aldus beschouwd is Pinksteren nog steeds een oogstfeest. 

 

Lucas, de auteur van de Handelingen van de Apostelen, lijkt het 

Pinksteren van het jaar 30 te interpreteren als een nieuw 

Sinaïgebeuren. Greep God in met wind, storm, gedruis, vuur donder 

en bliksem op de Sinaï, ditzelfde gebeurt in Jeruzalem op Pinksteren 

30. God grijpt opnieuw in om zijn volk te verzamelen, nu niet door de 

gift van de Wet, maar door de gift van Zijn Geest.  En uit deze gave 

wordt de kerk geboren. 

In de 3de en 4de eeuw was Hemelvaart een belangrijker feest dan 

Pinksteren in de Syrische en Palestijnse kerken. In Jeruzalem vierde 

men echter zowel Hemelvaart als Pinksteren. Tegen het einde van de 

4de eeuw werd Pinksteren echter steeds belangrijker: de zending van 

de Heilige Geest werd verzelfstandigd. Vooral in de Middeleeuwen 

was Pinksteren een belangrijk feest. Later is het belang van het feest 

door allerlei concilies teruggebracht, zodat in de huidige tijd 

Pinksteren voor vele mensen een ietwat onbestemd karakter heeft, 

dat vele wereldse elementen heeft gekregen: de pinksterduif, de pinksteros, de pinksterkoekoek, de 

luilak, de pinksterbruid, de pinksterboom, de pinksterkroon, het pinkstervuur. Een van de mooiste 

gebruiken vindt op Schiermonnikoog plaats: de kallemooi. Er wordt een haan gestolen van een van de 

eilandbewoners die op pinksternacht in een mand aan een kale boom wordt gehangen met eten en 

drinken. Na drie dagen wordt de haan uit zijn mand bevrijd en teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.  

 

Is Pinksteren in het Westen het feest van de Heilige Geest danwel de geboorte van de kerk, de 

orthodoxe kerken leggen de nadruk op de Triniteit, de Drievuldigheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). 

Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten. Met Pinksteren is de liturgische kleur rood. Vanaf dinsdag 

wordt het kazuifel weer het normale groen. 
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Noodhulp voor parochianen 
 
Het kan ons allemaal overkomen. Door ziekte, 
werkeloosheid, onverwachte hoge rekeningen, 
kom je in financiële problemen. Vaak  ontstaan 
ze sluipend, maar steeds vaker blijkt het moeilijk 
om rond te komen. Groningen kent meerdere 
mogelijkheden om hulp te krijgen wanneer de 
financiën tekort schieten. De sociale dienst kan 
bijspringen met bijzondere bijstand, de 
Groninger Kredietbank helpt bij schuldsanering. 
Wanneer de financiële problemen te groot 
worden kan schuldsanering een oplossing zijn 
om de zaak weer op orde te krijgen. En er is 
natuurlijk de voedselbank, wanneer er te weinig 
inkomen is om het eten te betalen.  
 
Soms echter schieten al deze mogelijkheden 
tekort. Maar de kinderen moeten eten, de 
energierekening en de huur moeten betaald. In 
die gevallen, waar de andere mogelijkheden 
uitgeput zijn, werkt in de Sint Martinusparochie 
de Parochiale Caritas Instelling ofwel de PCI. De 
PCI geeft noodhulp aan parochianen, die 
financieel geen uitweg meer weten. De 
hulpvragen die bij de PCI worden gemeld zijn 
divers. Vaak gaat het om een eenmalige bijdrage 
voor het huishouden, een bijdrage in de

 
 
huur of een bijdrage om schulden te kunnen 
betalen. 
 
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp 
nodig heeft? Denkt u dat de PCI deze kan 
bieden? Wanneer wij met u van mening zijn dat 
de PCI kan helpen, dan nodigen we u uit voor 
een gesprek om de problemen op een rij te 
zetten en te bespreken of en hoe de PCI hulp 
kan geven. Het spreekt vanzelf dat alle 
aanvragen in vertrouwelijkheid worden 
besproken. 
 
We zijn bereikbaar per telefoon: 06 - 39693010; 
e-mail pcigroningen@gmail.com. 
 
De middelen van de PCI om noodhulp te kunnen 
verlenen bestaan hoofdzakelijk uit giften. 
Wanneer U ons werk wilt steunen, stellen wij 
een bijdrage hiervoor ten zeerste op prijs. Uw 
bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. 
NL26 ABNA 0446 5816 90 t.n.v. PCI Martinus 
Parochie Groningen. Bij voorbaat onze hartelijke 
dank. Onze PCI is erkend een als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Een schenking heeft 
derhalve fiscale voordelen. 
 

 
 

 De Eerste Communicanten op 14 mei 2017: Luke Bergsma, Valentino Blank, Timo Goedgedrag, Maas van 
der Ham, Roef van der Ham, Tomas Heizenberg, Hugo Holdert, Loïc Hovingh Mertens, Christian Kerolos, 
Kiviano Lopes, Gerdyon Peny, Vito Silva, Victoria Visser, Vojta van Wesdonk, Cheriva Winedt, Devano 
Winedt en Isyla Winedt samen met Lidy ten Voorde, Jan Havinga en pastoor Wagenaar. 
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Jaarlijkse parochieavond van de Sint 
Martinusparochie 
 
Op donderdag 15 juni a.s. zal de jaarlijkse 
parochieavond van de Sint Martinusparochie 
gehouden worden. De avond begint om 
20.00 uur en zal plaatsvinden in de 
parochiezaal van de St.-Jozefkerk.  
Het kerkbestuur zal verslag doen over het 
afgelopen jaar en vooruitblikken naar 
komende jaren in het kader van het 
beleidsplan 2016-2019.  
 
In het tweede deel van de avond zal pastoor 
R. Wagenaar spreken over de uitbeelding van 
het laatste boek uit de bijbel, de Openbaring 
van Johannes, ook wel bekend als de 
Apocalyps. Uit de vele afbeeldingen van dit 
bijbelboek in de middeleeuwen blijkt dat 
men  zeer gefascineerd was door het thema 
van de eindtijd. 
 
Iedereen is van harte welkom deze avond bij 
te wonen. 

Gerardus Majella bedevaart in Barger-
Oosterveld (Emmen) op 25 juni 
 
Op zondag 25 juni aanstaande vindt de jaarlijkse 
Gerardus Majella-bedevaart plaats in Barger-
Oosterveld. Dit jaar is bisschop Mgr. C.F.M. van 
den Hout de hoofdcelebrant bij de 
eucharistieviering. 
Het thema dit jaar is afgeleid van de wapenspreuk 
van Mgr. Van den Hout: “In exilio spes” (In de 
ballingschap is er hoop).  
 
De bedevaart begint om 10.30 met een plechtige 
hoogmis in het kerkenbos, aansluitend de 
Sacramentsprocessie met afsluiting in de 
parochiekerk.  
 
Nadien is er gelegenheid tot ‘Frühshoppen’ op het 
kerkplein (Splitting 142, 7826 CT Emmen). 

Presentatie Mooiste Bijbelverhaal op 18 
juni  
 
Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd 
naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een 
top tien uit, waarvan elke maand een verhaal 
bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt 
tijdens een verhalenfestival in het 
Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het 
festival is een belevenis voor jong en oud, een 
middag vol muziek, theater, lezingen en leuke 
activiteiten!  
 
Van 13.30 tot 18.00 uur staat het 
Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het 
teken van de 10 Mooiste Bijbelverhalen. 
Burgemeester Peter den Oudsten houdt een Preek 
van de Leek en zal  om 14.00 uur bekend maken 
welk verhaal het mooiste Bijbelverhaal van 
Groningen is. 
 
De 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen is 
een unieke samenwerking van 25 kerken en 
geloofsgemeenschappen in de stad Groningen.   
 
Voor meer informatie, kijk op 
www.de10mooistebijbelverhalenvangroningen.nl 

Bonifatiusdagen Dokkum 9-11 juni 
 
Van 9 tot 11 juni worden in Dokkum de 
jaarlijkse Bonifatiusdagen gehouden met als 
thema: 'Tegendenken'. Er wordt aandacht 
besteed aan mensen die durven in te gaan 
tegen gangbare meningen, zoals de Zalige 
Titus Brandsma. 
Er is een programma met activiteiten voor 
jongeren, lezingen en projecten over 
discriminatie en ontmoeting en bezinning, en 
op zaterdagavond een programma met 
muziek en poëzie.  
Zondag 11 juni is om 10.00 uur de 
eucharistieviering in de parochiekerk, 
gecelebreerd door Mgr. C.F.M. van den Hout. 
Aansluitend een gezamenlijke processie van 
alle kerken naar het Bonifatiuspark. Afsluiting 
om 13.00 uur met een oecumenische viering 
in de Bonifatiuskapel. 
 
Informatie: www.bisdomgl.nl 

http://www.de10mooistebijbelverhalenvangroningen.nl/
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.katholieknederland.nl 

www.RKKerk.net 

www.rknieuws.net 

www.rorate.com 

www.willibrordbijbel.nl 

 

 
 

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 

 

 

U doet toch ook mee? 
 

In twee kloosters in Polen 
verzorgen de zusters 90 
gehandicapte kinderen en 
vijftig jongeren. Door uw 
gift kunt u de zusters in hun 
zware taak bijstaan. Gaarne 
uw bijdrage op : 

 

IBAN  NL67INGB0006560476 
of op  

IBAN  NL50RABO0306503344 
 

t.n.v. Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubusk 
te Assen 

 

www.stipokin.nl 

 
 

€ 12,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89INGB0669912719 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom  St. 
Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

Stichting vrienden 
 

van de 
 

St. Jozefkerk Groningen 

 
Uw bijdragen zijn welkom als steun 
voor onze Sint Jozefkerk 

 
IBAN  NL23ABNA0641188188 

 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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Kapsalon 
 

Kapsoones 

 

Openingstijden 
 

Maandag :  13.00  –  18.00 
 

Dinsdag  t/m  Vrijdag 
  :  09.00  –  18.00 

 

Donderdag :  09.00  –  20.00 
 

Zaterdag :  09.00  –  17.00 

 
Folkingestraat 56 
9711  JZ    Groningen 
Tel : 050 – 3 18 24 21 

 

www.kapsoones.nl 

 

 

 
Groningerweg  42 

 
9738  AB    Groningen 
Tel  :  050 – 5 77 08 92 

 
Voor aankoop van uw nieuwe auto 

en/of reparatie, onderhoud en 
 

APK keuringen. 

 
Aanbod gebruikte auto’s op: 

www.garagetnoorden.nl 
 

Alles onder Bovag garantie 

 

 

Dick van der Meijden 
juridisch adviseur 

 
Langs de Tocht 17, 
9771 BR Sauwerd 

050–3061291 
d.vandermeijden 

@online.nl 

 
Dick van der Meijden adviseert, geeft 
cursussen en lezingen en heeft ruim 160 
boeken op zijn naam. Hij is 
gespecialiseerd in het omgevingsrecht 
en houdt zich de laatste jaren bezig met 
godsdienstwetenschappen. Twee 
boeken, die ik geschreven heb, zijn 
wellicht interessant voor U: 
“Verstandig geloven” geeft mijn 
zoekproces weer naar Christelijke 
geloofswaarden: € 18,90. 
“Tekst en uitleg van het Evangelie van 
Marcus” geeft uitleg aan dit evangelie: € 
9,99 in pdf en € 9,99 in epub (e-book). 
 
Deze boeken zijn te bestellen op 
www.boekenbestellen.nl. 

 

 

 

http://www.garagetnoorden.nl/

