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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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27 augustus 2017 
t/m 

30 september 2017 

 
4 augustus 

 

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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Vakantie en Stilte? 

 

We gaan de heerlijke vakantietijd in, waarin het leven even anders wordt en tijd van ontspanning biedt; 

waarin er meer tijd is voor aandacht voor onze naast-dierbaren. Vakantie komt van het Latijnse vacare, 

letterlijk: je vrij maken. Het is tijd waarin we grenzen kunnen verleggen - meestal in de letterlijke zin. 

Velen trekken er op uit, in eigen land of daar buiten. 

 

Het kan ook een tijd van stilte zijn, vooral in de natuur, waar we kunnen genieten van de schoonheid van 

Gods’ schepping - ook als wolken zich samen pakken en een plensbui weer frisheid en nieuw leven 

brengt.  

 

De stilte. Die komt tekort in onze 

lawaaierige wereld. Terwijl we de Stilte, als 

een dierbare zuster zouden mogen 

omhelzen. Ik las een paar mooie uitspraken 

over de stilte, onder meer uit de Keltische 

spiritualiteit: “Al miljoenen jaren vindt er 

een oeroud gesprek plaats tussen het 

bruisen van de oceaan en de stilte van de 

steen”. 

Meister Eckhart (1260-1328) zegt dat er 

niets in de wereld is dat zozeer op God lijkt 

als stilte. Stilte is een grote vriend van de 

ziel, zij openbaart de rijkdom van de 

eenzaamheid! 

Bij Moeder Teresa lezen we: “God kan niet 

gevonden worden in lawaai en 

rusteloosheid. God is de vriend van de stilte. 

Zie hoe de natuur – de bomen, de bloemen, het gras – groeien in stilte. Zie de sterren, de maan en de 

zon, hoe zij bewegen in stilte. Hoe meer wij ontvangen in stil gebed, des te meer kunnen wij geven in 

ons actieve leven.” 

Lezen we ook niet in de H. Schrift dat God niet in een storm was, niet in een aardbeving of vuur, maar in 

een zacht briesje (1 Kon. 19: 11-12).  

 

Stilte kan zo ontspannend zijn en werken. Ik ervaar dat zelf ook in een abdij, wanneer ik bijvoorbeeld op 

retraite ben: altijd ver van het lawaai van de wereld. De wereld is de woestijn geworden, maar een 

klooster daarentegen is een oase van rust en gebed. 

Ook de viering van de liturgie, in het bijzonder die van de Heilige Eucharistie is een heerlijk stiltemoment 

in de drukte van de dag, in de bezigheden van ons dagelijks leven. 

 

Ik wens u toe dat u iets van de rijkdom van de stilte mag beleven in uw vakantie. Daarvoor hoeft u niet 

ver te reizen. De natuur, de Schepping kan ons al tot onszelf brengen en tot de Schepper. 

 

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 -  9 juli 2017, 14e zondag door het jaar 

Lezingen Zacharia 9: 9 - 10     |     Romeinen 8: 9 , 11 - 13     |     Matteüs 11: 25 - 30 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  16 juli 2017, 15e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 55: 10 - 11     |     Romeinen 8: 18 - 23     |     Matteüs 13: 1 - 23       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  23 juli  2017, 16e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheid 12: 13, 16 - 19     |     Romeinen 8: 26 - 27     |    Matteüs 13: 24 - 43  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  30 juli  2017, 17e zondag door het jaar 

Lezingen 1 Koningen 3: 5, 7 - 12      |     Romeinen 8: 28 - 30     |    Mattëus 13: 44 - 52  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  6 augustus 2017, Gedaanteverandering van de Heer 

Lezingen Jesaja 55: 1 - 3     |     Romeinen 8: 35, 37  -  39     |    Mattëus 14: 13 - 21  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  13 augustus 2017, 19e zondag door het jaar 

Lezingen 1 Koningen 19: 9a, 11 - 13a     |     Romeinen 9: 1 - 5     |    Mattëus 14: 22 - 33  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Dinsdag -  15 augustus 2017, Maria ten Hemelopneming 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Pontificale Hoogmis 
     

 

Zondag -  20 augustus 2017, 20e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 56: 1, 6 - 7     |     Romeinen 11: 13 - 15 , 29 - 32  |    Mattëus 15: 21 - 28  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

9 juli : Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Uit dankbaarheid 
16 juli : Ton Duijvesteijn 
  Minie ten Voorde 
  Jan ten Voorde 
23 juli : Jan van Schaik 
  Minie ten Voorde 
13 augustus : Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
20 augustus : Ton Duijvesteijn 

Collecte doeleinden 
 
9 juli:  1. Onderhoud gebouwen 
  2. Energiekosten 
16 juli:  1. Parochie 
  2. Restauratie orgel 
23 juli:  1. Bloemversiering 
  2. Open Hof 
30 juli:  1. Onderhoud gebouwen 
  2. Voedselbank 
6 augustus: 1. Parochie 

2. Priesteropleiding bisdom 
13 augustus: 1. Werkgroepen parochie 
  2. Caritaswerk parochie 
15 augustus: 1. Parochie 
20  augustus:  1. Altaarbenodigdheden 
  2. Restauratie orgel R.K. Kerkhof 

 
Op maandag 7 augustus 2017 (eerste 
maandag van de maand) is de maandelijkse 
H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof en is 
er na de Mis gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kop 
koffie of thee.  
 
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 3 augustus 2017.  
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                    Augustus 2017 

03 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancenrum om 9.30 uur. 

07 H. Mis in de kapel van het R.K Kerkhof om 

9.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Jelte Pelsma 
 Alexis Kiestra 
 John Weessies 
 
Hebben een christelijk huwelijk gesloten: 
 Laurens Hoexum en Martha Lokin 
 Severinus Eijgelaar en Margriet Zomer  
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Cati Deák (77 jaar) 

H. Vormsel 
 
Bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout zal op 
zondag 15 oktober, in de Hoogmis van 11 uur, 
het H. Vormsel toedienen.  
De voorbereiding begint na de schoolvakantie. 
Jongeren kunnen vanaf het moment dat zij net 
naar de middelbare school gaan, deelnemen 
aan deze voorbereiding.  
Zij kunnen zich hiervoor op werkdagen tussen 
10 en 15.30 uur opgeven bij 
parochiesecretaresse mevr. L. ten Voorde, tel. 
050 - 3124215. 

Aankondiging bedevaart Kevelaer 
 
Onze parochie zal ook dit jaar in de 
Rozenkransmaand op bedevaart naar Kevelaer 
gaan, te weten op woensdag 11 oktober. 
Noteert u deze datum vast in uw agenda. 
Nadere informatie volgt. 

Dinsdag 15 augustus 
 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
St.-Jozefkathedraal 

11.00 uur:  Pontificale Hoogmis 

Nieuw bij de boekentafel 
 
Boekentafel St.-Jozefkerk: Iedere dinsdag tot en 
met zondag na de Hoogmis. 
 

Niels de Jong: `Psalmen beter begrijpen´ en 
`Groeien in gebed´ 
Het Bijbelboek Psalmen is het meest gelezen deel 
uit het Oude Testament. Psalmen beter begrijpen 
geeft een heldere uitleg, meer inzicht in de 
diversiteit en diepgang van dit Bijbelboek.  
Prijs: € 9,50,- 
 
Johan te Velde osb: `Thuiskomen in de liturgie. 
Liturgische katechese voor parochianen´  
In de liturgie toont Christus ons Zijn gelaat, maar 
herkennen wij Hem? Liturgie vieren vraagt kennis 
van de teksten en symbolen. Johan te Velde, 
benedictijn, spreekt over de liturgie als het huis 
van de Heer, om daar met vreugde in te gaan.  
Prijs:  € 5,- 
 
Johan te Velde osb: `Bidden naar het Oosten: 
gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie´ 
Sinds de tijd van de apostelen hebben christenen 
gebeden met hun lichaam naar het Oosten 
gekeerd, de plaats waar de zon opgaat, een 
verwijzing naar Christus. Zo is ook de kerkenbouw 
door de eeuwen heen beïnvloed door de 
gebedsrichting.  
Prijs: € 12,95,-  
 
Al eerder verschenen en nog steeds warm 
aanbevolen: 
 
`Youcat : Een catechismus voor jongeren´ 
Over geloofsbelijdenis, sacramenten en de Tien 
geboden. Prijs: € 20,- 
 
`Youcat : Jongerenbijbel´ 
Steeds een korte inleiding bij elk Bijbelboek met 
een selectie van de belangrijkste teksten. In 
kaders van heiligen en bekende denkers.  
Prijs: € 25,- 
 

`Het katholieke geloof ontdekken´ 
Een prachtig gezinsboek, voor kinderen en ouders 
over de thema's Bijbelse geschiedenis, de Kerk in 
vele facetten en Wat wij geloven. Veelkleurig met 
verhelderende tekeningen. Spotgoedkoop! 
Prijs: € 15,- 
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Om Gods Huis aan anderen te laten zien 

De kerkwachten van de St.-Jozefkerk 

Door Egbert van der Werff 

 

De redactie van Rondom besteedt aandacht aan de werkgroepen die in onze parochie actief zijn. Wat 

doen ze? En draagt het vrijwilligerswerk bij aan hun geloof? Uiteraard komt in de zomermaanden de 

kerkwacht van de St.-Jozefkerk in beeld. 

 

Voor bezoekers is het mooi dat de kerk open is. Voor toeristen zijn er in Groningen maar enkele 

kerkgebouwen te bezoeken: de Martinikerk, de Synagoge en de St.-Jozefkerk.  

Door het jaar heen is de kerk op zaterdag de hele dag open vanaf de ochtendmis tot na de 

internationale mis. Van Pasen tot Open Monumentendag ook op dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 

uur en in de vakantieperiode zelfs op de maandag. Dat men de openstelling op prijs stelt, blijkt wel uit 

de aantallen: jaarlijks rond de 15.000 bezoekers. 

Het is een kleine groep die kerkwacht is (in alfabetische volgorde): Ad, Bianca, Felicia, Fons, Gerlof, Jan, 

Johanna, Joke, Marianne, Nelly, Robert, Sietze en Wim. Daarnaast zijn er nog een paar vrijwilligers als 

invallers beschikbaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze graag Gods Huis aan anderen willen tonen. 

De groep staat onder aansturing van Joke Vos, die het rooster maakt en de gang van zaken coördineert. 

Ze zitten bij de boekenstand, altijd met z'n tweeën: dat is veiliger, maar ook wel zo gezellig.  

 

De bezoekers zijn heel verschillend. Sommigen komen via de Mariakapel 

binnen, steken even hun hoofd om de hoek van de deur, kijken de kerk in en 

maken rechtsomkeert. Die hebben gekeken, maar niets gezien. Wat échte 

bezoekers steeds opvalt, is dat de kerk van binnen veel mooier is dan dat ze 

hadden verwacht en dat er binnen meer te zien blijkt, dan de buitenkant 

doet vermoeden. De geïnteresseerde bezoeker kijkt meestal zelfstandig 

rond met de kijkbegeleider (die in het Nederlands, Duits en Frans 

beschikbaar is). Soms komt men speciaal voor het gebouw en de inrichting. 

Dat zijn dan ook de bezoekers die al weten dat het een Neogotische kerk of 

zelfs een Cuyperskerk is.  

De meeste gesprekjes die bezoekers met de kerkwachten aanknopen, gaan 

over het gebruik van de kerk en (indirect) over het geloof. Bezoekers met 

een katholieke achtergrond blijken soms oprecht verbaasd wanneer de 

kerkwacht meldt dat er iedere dag een H. Mis is. "Echt waar?" klinkt het 

dan. "En dat in het protestantse Noorden?" "En wordt er nog gebiecht??" 

 

Aan het eind van het seizoen komen de kerkwachten bij elkaar (uiteraard 

met een hapje en een drankje). Dan wordt bekend gemaakt hoeveel 

bezoekers er dat jaar waren.  

De groep kan wel uitbreiding gebruiken. Nu moet iedereen minstens 

eenmaal per week kerkwacht zijn; somt tijdens de vakanties wel tweemaal. 

Mocht u interesse hebben, dan kunt u bellen met Joke Vos (tel. 050 - 

5261924 na 17.00 uur), of haar aanspreken bij de boekenstand op zondag 

na de Hoogmis. 
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Pelgrimeren in Groningen 

Door Dick van der Meijden 

 

Pelgrimeren hoort bij het christelijk geloof, net 

zoals gebeden. Pelgrimage heeft een lange 

traditie: vanaf de eerste eeuwen trokken 

Christenen naar Jeruzalem om in de kerk van 

het Heilig Graf de palmtak te verwerven. Later 

kwamen daar nog twee belangrijke 

bestemmingen bij: Rome (graf van H. Petrus) en 

Santiago da Compostella. Pelgrims verwierven 

er pelgrimsinsignes met respectievelijk de 

dubbele sleutels van Petrus de schelp van Sint 

Jacob.  

 

Pelgrims noemen vaak vijf redenen waarom ze 

hun pelgrimage volbracht hebben en er van 

hebben genoten:  

- een lange wandeling is een bijzondere 

ervaring. Je wordt nat als het regent en je krijgt 

het warm als de zon schijnt. Met een snelheid 

van vijf kilometer per uur is de wereld ook 

ineens een stuk groter en indrukwekkender;  

- de ontmoeting met de verschillende culturen 

en met de geschiedenis; de kerken en kloosters 

in Groningen zijn 800 jaar oud; in Frankrijk vind 

je kerken die veel ouder zijn; 

- je wordt meer mens. Je kunt niet alles 

voorzien, niet alles regelen en niet alles alleen 

volbrengen, maar je hebt de steun en de 

welwillendheid nodig van mensen die je op je 

weg ontmoet. Dat begint bij een stuk brood en 

een fles water, maar het gaat ook om een 

bemoedigend woord, een vriendelijk gebaar;  

- je hebt spirituele ervaringen: een kerk waar je 

ineens begrijpt waarom je op reis bent gegaan, 

een kaarsje aansteken bij een heilige, 

neerknielen in de kerk; 

- het ontdekken van jezelf of je engelbewaarder; 

je waardeert dingen die je al had en die je 

opnieuw, in een andere dimensie, gaat 

waarderen.  

 

In 2012 is de Initiatiefgroep Pelgrimeren in 

Groningen begonnen om een aantal 

pelgrimswandelingen uit te zetten in Noord 

Groningen. Later zijn deze wandelingen 

uitgebreid tot de hele provincie. In september 

2013 is deze initiatiefgroep begonnen met 

pelgrimswandelingen voor het publiek te 

organiseren. Met ingang van september 2016 is 

de initiatiefgroep een stichting geworden: 

Stichting Pelgrimeren in Groningen kortweg 

SPiG. SPiG heeft 2300 kilometer aan 

pelgrimswandelingen uitgezet. Er zijn 62 

dagetappes van gemiddeld 21 kilometer en er 

zijn 131 rondwandelingen van ongeveer 8 km.   

 

Pelgrimeren is meer dan rust en stilte te zoeken 

of te lopen langs 100 middeleeuwse kerken, 75 

natuurterreinen, 90 km kustlijn, 20 borgen of 34 

voormalige kloosterterreinen. Pelgrimeren is 

ook bezinnen, ingrijpende ervaringen verwerken 

en geïnspireerd willen worden. Pelgrimeren kan 

ook betekenen om bronnen van christelijke 

spiritualiteit te leren kennen, het geloof te 

verdiepen, of op andere wijze te laten 

inspireren. 

Op website www.spig.nl kan men allerlei 

informatie 

krijgen, zoals 

route 

beschrijvingen 

en informatie 

over bezinnen 

en christelijke 

spiritualiteit. 
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Pelgrimeren net over de grens. 
De Koningin van de Arme Zielen in Heede 

Door Lars Sanders 
 

Wie wil pelgrimeren, kan ook net over de grens 
terecht. Zeven kilometer van Bourtange bevindt 
zich een gebedsoord met een bijzondere 
geschiedenis. 
 
Het jaar 1937: in vier jaar heeft het nationaal-
socialisme zijn grip op Duitsland verstevigd. In 
maart van dat jaar had Paus Pius XI de 
rassenpolitiek van de Nazi’s scherp veroordeeld. 
Twee maanden later kondigt van Minister van 
propaganda Joseph Goebbels aan dat er een 
harde strijd tegen de kerken in Duitsland zal 
worden geleverd. Op 1 november wordt In het 
dorpje Heede Allerheiligen gevierd. 
Tijdens een gebedspauze staan de 11- en 13-
jarige zusjes Grete en Maria Ganseforth even 
buiten, uitkijkend op het kerkhof. Grete ziet 
tussen de graven een licht verschijnen en kort 
daarop de gestalte van een vrouw. Geschrokken 
fluistert ze naar haar zuster ‘Ik geloof dat ik de 
moeder Gods heb gezien” waarop haar zus 
ongelovig antwoord “Je bent gek, 
je kunt de Moeder Gods toch niet 
zien.” 
 
Op dezelfde avond zien ook twee 
andere kinderen uit het dorp de 
vrouw badend in licht op het 
kerkhof. Als zij haar vragen hoe zij 
vereerd wil worden antwoordt zij: 
“Als Maria, koningin van het Heelal 
en Koningin van de Arme Zielen.” 
Ook deze kinderen worden 
aanvankelijk voor gek versleten in 
het kleine dorp van 1200 inwoners. 
De plaatselijke pastoor reageert 
met ongeloof en scepsis op de 
verhalen van de kinderen. De 
kinderen blijven de verschijning dagelijks 
waarnemen. Vier dagen later heeft zich al een 
menigte op de begraafplaats verzameld. Dit tot 
consternatie van de  plaatselijke autoriteiten. 
Een week na de eerste verschijning worden de 
vier kinderen verhoord. Het is de plaatselijk 
partijfunctionarissen er aan gelegen de kinderen 
officieel voor gek te laten verklaren, bang als ze 
zijn dat een dergelijke volksdevotie de loyaliteit 

aan Reich und Führer in gevaar zal brengen.  De 
Gauleiter verklaart in een redevoering: “Wat wij 
met noeste arbeid voor elkaar hebben 
gekregen, is nu door vier kinderen 
kapotgemaakt.” Halverwege de maand 
verzamelen zich al 15.000 mensen in Heede en 
wordt het dorp door de politie hermetisch 
afgesloten.  
 
De kinderen worden in een psychiatrisch 
ziekenhuis onderzocht, maar geestelijk gezond 
bevonden. Na terugkeer in Heede wordt hun 
door de Gestapo streng verboden het 
kerkterrein te betreden. Toch sluipen ze vaak 
onopgemerkt naar het kerkhof en zien de 
Moeder Gods daar weer verschijnen. Op 3 
november 1940 verschijnt Maria voor de laatste 
keer en vertrouwt de kinderen toe, dat ze de 
aan hun geopenbaarde geheimen voor zich 
moeten houden. 
 

Heede is sindsdien een gebedsoord 
gebleven. De verschijningen zijn 
nooit officieel onderzocht door de 
kerkelijke autoriteiten, maar in 
2000 erkende de bisshop van 
Osnabrück Heede als officieel 
gebedsoord met de woorden:  “Ook 
als we God overal en op 
verschillende wijze kunnen 
ontmoeten, kent onze kerk van 
oudsher plekken waar mensen zich 
door gebed en het meevieren van 
het Heilige Geheim bijzonder 
geborgen en thuis voelen.” 
 
 
Het Nationaal-Socialisme is allang 

uit deze streken verdwenen maar Maria wordt 
in Heede nog steeds als Koningin van de Arme 
Zielen vereerd. Er wordt dagelijks eucharistie 
gevierd in de oude parochiekerk St.- Petrus-in-
Banden. Daarnaast kan men andere plekken 
bezoeken: het genadebeeld Maria Koningin van 
het Heelal (Oude Kerkhof), de kerk Maria Regina 
Universorum, de gedenkplaats Maria Koningin 
van de Arme Zielen en de Anthoniuskapel. 
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Verslag van de parochieavond 
15 juni 2017 

 
De jaarlijkse parochieavond vond plaats op 
donderdag 15 juni 2017. Het kerkbestuur blikte 
terug op het jaar 2016. Er waren 21 parochianen 
aanwezig. Na het officiële deel van de avond 
was er een lezing door pastoor R. Wagenaar. 
Hieronder leest u het verslag van het officiële 
deel van de avond. 
 
1. Opening (Peter Traas, vicevoorzitter, 
personeel&organisatie) 
Dhr. Traas opent de parochieavond en vraagt 
pastoor Wagenaar de avond te willen openen 
met een gebed. Het gebed is een aanroeping tot 
de Heilige Geest.  
 
2. Mededelingen (Peter Traas, vicevoorzitter, 
personeel&organisatie) 
Na het gebed meldt dhr. Traas dat het voltallige 
kerkbestuur aanwezig is. Alle leden van het 
kerkbestuur stellen zich kort voor: pastoor R. 
Wagenaar (voorzitter), Peter Traas 
(vicevoorzitter) Anita Wortelboer-Feunekes 
(secretaris), Jos Hettinga (penningmeester) en 
Geert Kloetstra (bouwkundige zaken).  
 
Verslag van het bestuur over 2016  
a. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar) 
Pastoor Wagenaar opent met een korte 
overweging van paus Franciscus over Pinksteren: 
'Eenheid in verscheidenheid'. In verkorte versie 
vindt u deze overweging elders in dit blad. 
De Sint Martinusparochie telt 7851 parochianen 
(6953 huishoudens), waarvan ongeveer de helft 
studenten. Het afgelopen jaar werden 53 
kinderen gedoopt.  Daarnaast zijn acht 
volwassenen opgenomen in de Katholieke Kerk 
door Doopsel en Vormsel en drie, die al eerder 
gedoopt waren, door het Vormsel. Er waren 17 
Eerste Communicanten. In 2016 vonden er vier 
kerkelijke huwelijken plaats tussen, waarvan 
twee tussen twee katholieken en twee tussen 
een katholiek en een niet-christen.  Er vonden 
14 kerkelijke uitvaarten plaats. 16 Parochianen 
overleden zonder kerkelijke uitvaart. 
De zondagen worden gekenschetst door goed 
kerkbezoek, daarbij valt op dat er ook vele jonge 
gezinnen naar de kerk komen. Kenmerk van de 
parochie is dat er altijd Eucharistie gevierd 

wordt en dat er bij de hoogmis altijd een 
kinderwoorddienst wordt gehouden en er 
tevens een crèche is. De parochianen weten dat, 
en kunnen er op rekenen. Voor zowel de crèche 
als de kinderwoorddienst wil de pastoor graag 
een oproep doen voor vrijwilligers. Bij de crèche 
moeten altijd twee volwassenen aanwezig zijn. 
Bij de kinderwoorddienst wordt de groep 
gesplitst in twee groepen: kinderen die hun 
Eerste Communie hebben gedaan en jongere 
kinderen die wel al te groot zijn voor de crèche. 
Met inzet van meer vrijwilligers hoeft men 
minder vaak ingezet te worden. Het is zeer 
wenselijk dat zowel crèche als 
kinderwoorddienst blijven functioneren. Dan 
kunnen ouders er op blijven rekenen. 
Pastoor Wagenaar meldt dat een van zijn 
belangrijke taken het huisbezoek is, of dat nu 
thuis of in een verzorgingstehuis is. Parochianen 
houden zo toch nog een band met de parochie 
en kunnen thuis de H. Communie ontvangen. 
Pastoor doet een oproep om te melden, 
wanneer men weet dat iemand bezoek op prijs 
stelt. 
Voor scholen en groepen studenten verzorgt 
pastoor Wagenaar regelmatig rondleidingen 
door de kathedraal. 
Pastoor Wagenaar memoreert de viering van de 
bisschopswijding eerder deze maand. Men kan 
terugzien op een mooie viering, die in de 
uitzending op TV goed is overgekomen. Er waren 
prachtige opnames van de kathedraal. 
 
b. Personeel en organisatie (Peter Traas, 
vicevoorzitter) 
Dhr. Traas memoreert dat de heer Ed van Zoelen 
2016 is opgevolgd door de heer Jos Hettinga. 
Mevrouw Ten Voorde is sinds juni 2016 4 dagen 
per week werkzaam op het 
parochiesecretariaat. Dit kon worden 
opgevangen door de inzet van een vrijwilliger: 
Marianne van der Werf. Daarmee blijft de 
parochie alle werkdagen telefonisch bereikbaar. 
Dhr. Traas spreekt zijn dank uit voor de inzet van 
alle vrijwilligers in onze parochie. In de St.-
Jozefkerk en de St.-Franciscuskerk zijn er ca. 200 
vrijwilligerstaken die door 130 mensen worden 
gedaan. Daarmee mag het duidelijk zijn dat de  
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parochie niet zonder vrijwilligers kan. Het 
kerkbestuur organiseert voor de vrijwilligers in 
juni een vrijwilligersfeest om het te bedanken. 
 
Dhr. Traas bespreekt vervolgens de volgende 
actuele punten.  
• Binnen de Katholieke kerk geldt een 

gedragscode voor mensen die met kinderen 
werken. Binnen de parochie geldt dat 
bijvoorbeeld voor mensen die de 
kinderwoorddienst doen. De parochie moet 
de verklaring omtrent gedrag nog aanvragen. 
Dit wordt in gang gezet. Het kerkbestuur 
realiseert zich dat een afgegeven verklaring 
nog geen garantie biedt.  

• Het kerkbestuur stelt de St.-Franciscuskerk 
twee maal per maand ter beschikking aan 
een groep Eritreeërs voor hun Orthodox-
Christelijke kerkdienst. De groep groeit nog 
en daarnaast gaat het om een andere cultuur. 
Het kerkbestuur loopt tegen practische 
bezwaren aan en vraagt zich af of de diensten 
van de Eritreeërs nog wel passen in de St.-
Franciscuskerk.  

• In 2017 is de kopieermachine vervangen. 
Uit de zaal komt naar aanleiding van de 
opmerkingen van de vicevoorzitter een 
compliment voor de parochiekoren. Dat er met 
name in de St.-Franciscuskerk met een kleine 
groep toch iedere zondag een gezongen mis is, 
wordt door de parochianen zeer gewaardeerd. 
 
c. Financieel Verslag 2016 (Jos Hettinga, 
penningmeester) 
Dhr. Hettinga licht het financieel jaarverslag 
2016 toe aan de hand van een samenvatting, die 
u ook in deze Rondom aantreft.  
Het is in 2016 niet gelukt om het jaar met een 
positief resultaat af te sluiten. Het kerkbestuur 
had een positief saldo van € 1000,- begroot, 
maar het negatieve resultaat over 2016 
bedraagt € 8612,-.  
Het negatieve resultaat stemt het kerkbestuur 
niet gelukkig. Waar men kosten heeft weten te 
besparen, zijn het vooral de inkomsten die 
tegenvallen. De Kerkbalans is wel hoger 
uitgekomen dan begroot, ondanks het feit dat 
minder huishoudens hebben meegedaan dan in 
voorgaand jaar (221 huishoudens in 2016 
tegenover 304 in 2015). Daarmee raakt de 
doelstelling 'Op naar de 500' verder uit zicht.  

Verder blijkt dat vooral de opbrengst van de 
collectes lager ligt dan vorig jaar, zowel voor de 
eigen parochie als de collectes voor derden. 
Opvallend is ook de achterblijvende opbrengst 
van de offerkaarsen. Hiervoor is € 3700,- minder 
binnen gekomen dan begroot. In 2016 zijn er 
voorts nauwelijks giften binnen gekomen. 
Daarnaast heeft het kerkbestuur geen 
mogelijkheid gezien om projecten in te dienen 
bij het bisdom ten behoeve van kerkopbouw. 
Het kerkbestuur probeert dit alsnog te doen.  
Het kerkbestuur vraagt om suggesties voor 
andere manieren van collecteren, omdat men 
mogelijk minder contant geld op zak heeft. 
Overwogen wordt om in het najaar met andere 
vormen van collectes te gaan experimenteren. 
 
d. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra) 
Dhr. Kloetstra gaat eerst in op een vraag die 
vorig jaar gesteld werd door de heer Lukassen 
over het onderhoud van de tuin naast de St.-
Franciscuskerk (aan de Vinkenstraat). Dhr. 
Kloetstra meldt dat er met de gemeente 
afspraken zijn gemaakt over het onderhoud. 
Ten aanzien van de St.-Franciscuskerk meldt hij 
verder dat de CV-ketel en een lekkende radiator 
zijn vervangen. 
De meeste aandacht op bouwkundig gebied gaat 
uit naar de St.-Jozefkerk. In 2016 zijn twee 
projecten uitgevoerd: de hekken langs de 
Verlengde Oosterstraat en de steunberen. Aan 
de hekken werden ontbrekende onderdelen, 
zoals krullen, aangevuld; ze zijn gestraald en 
gelakt. In de plaatsing was vertraging ontstaan; 
inmiddels zijn de hekken herplaatst. Het werk 
aan de hekken werd uitgevoerd door Smederij 
Ron Caspers te Warffum. 
Vaste medewerker Roel Hommes heeft de 
steunberen hersteld; deze werden ontdaan van 
kalkuitslag en voegen werden hersteld. Daarbij 
werd ook onderhoud aan goten meegenomen.  
 
In september konden belangstellenden de toren 
beklimmen en de nieuwe trap bekijken. De 
werkzaamheden in de toren, een nieuwe houten 
trap met werkvloer en een nieuwe stalen trap, 
zijn daarmee voltooid. 
In december is gestart met onderhoud aan het 
Maarschalkerweerd-orgel. Komende zomer zal 
de speeltafel van het orgel onder handen 
worden genomen door Adema's Kerkorgelbouw. 
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Al eerder was gemeld dat het kerkbestuur onze 
gebouwen heeft aangemeld voor een 
inventarisatie- en monitoringsprogramma in het 
kader van aardbevingsschade. Hierin trekken we 
samen op met de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Een inventarisatieronde heeft in 2015 
plaatsgevonden. Voorlopige conclusie is dat 
scheurvorming vooral historische scheuren 
betreffen die niet aantoonbaar het gevolg zijn 
van de aardbevingen. In december is een 
nieuwe technische controle uitgevoerd. Het 
accent daarbij ligt op de veiligheidsrisico's bij 
mogelijke nieuwe bevingen. 

e. Sluiting 
Namens het kerkbestuur bedankt dhr. Traas de 
aanwezige parochianen voor hun komst. 
 
4. Pauze 
 
5. Lezing door pastoor R. Wagenaar 
Pastoor Wagenaar spreekt over uitbeelding van 
het boek van de Openbaring van Johannes 
(Apocalyps) in de middeleeuwen. De 
afbeeldingen blijven echter achterwege omdat  
de apparatuur het laat afweten. 
 
Peter Traas 
Vicevoorzitter van het kerkbestuur 

Verkort financieel Jaarverslag 2016 

Tabel: begroting en realisatie 2016 (in euro's) 

 

Realisatie 

2016 

Begroting 

 2016 

Realisatie 

2015 

Lasten 

   Persoonskosten  70.552   74.071   77.321  

Kerkelijke gebouwen  60.335   63.428   50.470  

Rente en lasten van 

schulden en fundaties  4.918   5.250   5.456  

Kosten eredienst  24.982   20.700   24.227  

Kosten pastoraal  8.033   6.400   6.043  

Verplichte en vrijwillige 

bijdragen  43.390   45.806   45.601  

Beheerskosten  17.010   15.600   17.578  

Incidentele lasten  50   1.000   -    

Voordelig saldo  -     905   1.368  

Totale lasten  229.270   233.160   228.065  

Baten 

   Bijdragen parochianen  170.996   193.760   187.526  

Opbrengsten uit 

bezittingen en beleggingen  36.352   34.300   31.927  

Functionele inkomsten  13.305   5.100   8.612  

Incidentele baten  -     -     -    

Nadelig saldo  8.618   -     -    

Totale baten  229.270   233.160   228.065  

    

* Inclusief collectes voor derden. De afdracht daarvan bedroeg € 
15.903 (in 2015 € 17.963)  
De cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de 
accountant. 

Kerkbijdragen parochianen per  
1 juni 2017 

` 
- deelnemende huishoudens in 2016: 221 
- deelnemende huishoudens in 2017: 187 

In het staatje ziet u de stand tot en met 
mei 2017 .en de stand van mei 2016. Zoals 
u ziet lopen we nog achter ten opzichte 
van 2016. Het streefbedrag in 2017 is € 
77.000,- Er is van 187 huishoudens een 
bijdrage ontvangen. We gaan voor 500! 
Doet u alstublieft mee! 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op 
rekening NL92  INGB  0000 0117 50 o.v.v. 
Kerkbalans Sint Martinusparochie, 
Groningen. 

t/m mei 2017

mei 2016 32.387,56

mei 2017 30.309,20

Begroot
geheel 2017
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Vrijwilligersfeest Parochie 25 juni 
 
Op zondag 25 juni vierde de Sint 

Martinusparochie dat de St.-Jozefkerk 130 jaar 

bestaat. Die dag werd aangegrepen om 's 

middags voor de vrijwilligers van de parochie 

een Vrijwilligersfeest te organiseren. Ruim 70 

vrijwilligers van de diverse werkgroepen waren 

aanwezig. 

 

Prof. Dr. Sible de Blaauw, een van de auteurs 

van het boek 'Van Volkskerk tot Kathedraal' dat 

verscheen bij het 125-jarig bestaan van de kerk, 

gaf een boeiende lezing aan het gezelschap. 

Prof. De Blaauw sprak over het ontwerp van 

architect Pierre Cuypers. Hij sloot zijn lezing af 

met de vaststelling dat we dankbaar mogen zijn 

dat het prachtige gebouw nog functioneert als 

kerk, waar men al generaties liturgie viert en 

men elkaar als gemeenschap kan ontmoeten 

voor Gods aanschijn. 

 

Aansluitend op de lezing werd door pastoor 

Wagenaar namens het kerkbestuur aan een 

aantal vrijwilligers de erepenning van de 

parochie uitgereikt. Deze eer viel te beurt aan 

Carolien Hilhorst (coördinator Lectoren), Johan 

Hettinga (o.m. oud-kerkbestuurslid), Joke Vos 

(coördinator Kerkwacht),  

Fanny Furstner (naaiwerkzaamheden en 

schoonmaak), Pea Aupers (St.-Jozefkoor en 

Rouw- en Trouwkoor) en Norine Senior 

(coördinatie Antilliaanse gemeenschap). De 

dames Vos en Senior waren niet aanwezig; bij 

een andere gelegenheid zal de pastoor hen de 

erepenning overhandigen.  

 

De bronzen penning werd in 2012 gegoten in 

opdracht van het parochiebestuur ter 

gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 

St.-Jozefkerk en wordt verleend 

aan vrijwilligers die zich vele 

jaren voor de parochie hebben 

ingezet. Aan de voorzijde van de 

penning staat de patroon van de 

parochie: H. Martinus. Op de 

keerzijde zijn de beide kerken 

van de parochie afgebeeld. 

 

Het Vrijwilligersfeest werd 

afgesloten met een borrel en een 

ruim voorzien buffet.

Het fraaie boek over de kerk St.-Jozefkerk. Van Volkskerk tot Kathedraal (2012) is nog steeds verkrijgbaar. 
Nu voor € 10,- in de boekenstand. 
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Bericht van de Seniorenwerkgroep 

 

Het programma voor de seniorenmiddagen van  

het seizoen 2017/2018 is inmiddels  

samengesteld. 

 

We beginnen weer met onze bekende 

Ontmoetingsdag op maandag 25 september, 

voor alle senioren van onze parochie. 

Deze dag is anders  opgezet dan u gewend bent. 

Omdat voor veel mensen een hele dag te 

vermoeiend was, hebben we besloten om het 

ochtend programma te laten vervallen en te 

beginnen met een Eucharistieviering om 12.30 

uur met aansluitend de lunch en het 

middagprogramma. Afsluiting om vijf uur. 

Ontmoeting in een gezellige sfeer staat voorop. 

Noteert u deze datum alvast.  

 

Verder staat in 2017 op het programma: 

- 7 november 2017: Herfstmiddag. Pastoor 

Wagernaar vertelt over de reis naar het Heilige 

land aan de hand van projecties. 

 

- 19 december 2017: Kerstmiddag. 

Het hele programma zullen wij aan u uitreiken 

tijdens de Ontmoetingsdag. 

 

Seniorenwerkgroep Sint Martinusparochie 
 

 

 

De stervende begeleiden 

Door: Carlo Leget 

 

Tijdens mijn studie theologie raakte ik geboeid 

door het levenseinde: Hoe gaan wij in 

Nederland om met mensen in de laatste fase 

van hun leven? Ik begon mijn onderzoek en 

werkte mee in een verpleeghuis in Rotterdam. 

Ik zag daar hoe liefdevol met de patiënten werd 

omgegaan. De stervenden werden als mens 

behandeld. 

 

Ik bedoel daarmee dat ze meer waren dan 

alleen een lichaam dat aandacht vereist. Er werd 

ook zorg gegeven aan de sociale, psychische en 

spirituele aspecten van de stervenden. 

Dit huis volgde in zijn aanpak een beweging die 

onder meer in Engeland was ontwikkeld. Deze 

aanpak ging in tegen de gangbare praktijk in de 

meeste ziekenhuizen, waar vaak niet eens een 

fysieke ruimte beschikbaar was om te sterven 

en rustig afscheid van elkaar te nemen. Dat 

gebeurde vanuit de Christelijke gedachte dat we 

allemaal reizigers zijn in ons leven en dat we ook 

in de laatste herberg een goed onderkomen 

moeten kunnen vinden. 

 

Toen ik aan mijn onderzoek begon, wist ik nog 

niet  dat dit ‘palliatieve zorg’ heette. Regelmatig 

geef ik workshops en lezingen aan mensen die 

werkzaam zijn in de zorg, waaronder artsen. Ik 

probeer hen te leren breder te kijken, naar héél 

de mens. Zij komen in aanraking met mensen 

die euthanasie zien als een recht en aftakeling 

willen uitbannen. Toch blijkt steeds weer dat, 

als je het aandurft om het leven en dus ook het 

sterven in vertrouwen op je te laten afkomen, er 

nog veel moois kan ontstaan. 

 

Juist rond een sterfbed blijkt dat soms lijden en 

dood nodig zijn om nader tot elkaar te komen. 

Niemand geeft de garantie dat dat makkelijk zal 

zijn. Net zoals de start van het leven gepaard 

kan gaan met pijn en worsteling, kan dat ook 

aan het einde zo zijn. Mensen hebben het over 

ondraaglijk lijden, maar wat is ondraaglijk? Als 

iets de moeite waard is, blijken wij mensen in 

staat veel te kunnen verduren. Als wij 

barmhartig durven zijn voor onze dierbaren, 

geven we hen de kans om te leven tot aan de 

grens. Soms kan juist in gebrokenheid de liefde 

gaan stromen. 

 

Carlo Leget doceert zorgethiek aan de Universiteit 

voor Humanistiek in Utrecht. 
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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/

