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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 

9 

5 november 2017 
t/m 

9 december 2017 

 
14 oktober 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 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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Meer dan ooit Rozenkransmaand 

 
Oktober is dit jaar nog meer Rozenkransmaand dan andere jaren en wel vanwege de honderdste 

verjaardag van de verschijningen van Maria in Fatima in 1917 – het jaar waarin de barbaarse Eerste 

Wereldoorlog bijna haar laatste jaar in ging en de Russische Revolutie plaatsvond. Maria riep de wereld 

op zich te bekeren tot God en beval het rozenkransgebed aan als een machtig wapen om de vrede te 

bewerken. De verschijningen in Fatima, die steeds op de 13de van de maand plaatsvonden, werden 

besloten op 13 oktober 1917, toen het spectaculaire zonnewonder plaats vond. De zon draaide 

veelkleurig om zijn as en leek naar beneden te komen. Een kreet van schrik ging door de menigte van 

vele duizenden, maar de zon stond al weer stil. Iedereen en alles, doornat van de stromende regen 

tijdens het wachten gedurende de nacht ervoor, was plotsklaps kurkdroog. 

 

Bidden, doen we dat nog? Ik bedoel thuis, alleen of gezamenlijk aan tafel? Dat is zo wezenlijk belangrijk. 

We kunnen nog zo actief zijn in de kerk, mee-organiseren, doenerig zijn, besturen enz., maar als het niet 

vanuit een gelovige gezindheid is, niet van binnenuit, dan is al ons doen zonder enige zin.  

Het gebed is de ademtocht van onze ziel. Als we niet ademen, drogen we uit en gaan we dood. Als we 

niet bidden, drogen we geestelijk uit.  

Thuis en in de kerk en bij voorkeur dus ook gezamenlijk bidden en zingen brengt ons mensen van heel 

verschillende achtergronden bij elkaar. Een speciale oproep zou ik willen doen aan de ouders om met 

hun kinderen te bidden, aan tafel, voor het slapen gaan. Dan geeft u ze iets wezenlijks mee voor hun 

hele leven. Denk aan de uitspraak van moeder Teresa: "a family that prays together, stays together". 

Het is misschien even wennen, maar zo belangrijk als rustpunt, als moment van inkeer. En dat hebben 

we nodig. In deze oktobermaand bidden we 

aan het eind van de Hoogmis in de St.-

Jozefkathedraal met de kinderen een tientje 

van de rozenkrans. De kinderen bidden voor, bij 

het Mariabeeld.  

 

Ja, dat rozenkransgebed – even eenvoudig als 

van een geestelijke rijkdom – waar in we de 

voornaamste gebeurtenissen van onze 

heilsgeschiedenis overwegen mét wat er leeft 

in ons hart. De herhaling van de 

Weesgegroeten geeft grote rust. Het drukt 

tevens uit een aanhoudend kloppen op de deur 

van God, naar het woord van Jezus: "Klopt en u zal worden open gedaan". Het is ons menens!  

Is er niet genoeg om voor te bidden? Uit dankbaarheid maar ook om onze zorgen en pijnen bij Hem en 

zijn goddelijke Moeder neer te leggen: de vele noden in onze gezinnen en samenleving, de schrijnende 

noden van de wereld, de miljoenen op de vlucht, getroffen door oorlogen of rampen. 

 

Door ons bidden kunnen we echt iets goeds doen, want God wil ons nabij zijn, waar wij eensgezind en 

vol vertrouwen rond Hem samen zijn. 

Bidden wij tot Maria, koningin van de Vrede, in onze bedreigde en verwarde wereld! 

 

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 

 

Zondag -  1 oktober 2017, 26e zondag door het jaar 

Lezingen Ezechiël 18: 25 - 28     |     Filippenzen 2: 1 - 11     |     Matteüs  21: 28 - 32 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  8 oktober 2017, 27e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 5: 1 - 7     |     Filippenzen 4: 6 - 9     |     Matteüs  21: 33 - 43       

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  15 oktober 2017, 28e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 25: 6 - 10a     |     Filippenzen 4: 12 - 14, 19 - 20     |    Matteüs 22: 1 - 14  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis waarin het H. Vormsel wordt 
    toegediend. 
     
     

 

Zondag -  22 oktober 2017, 29e zondag door het jaar 

Lezingen Jesaja 45: 1, 4 - 6      |     1 Tessalonicenzen 1: 1 - 5b     |    Mattëus 22: 15 - 21  

                               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 -  29 oktober 2017, 30e zondag door het jaar 

Lezingen Exodus 22: 20 - 26     |     1 Tessalonicenzen 1: 5c  - 10     |    Mattëus 22: 34 -  40  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Woensdag -  1 november 2017, Allerheiligen 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
   19.00 H. Mis 
     

 

Donderdag -  2 november 2017, Allerzielen 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 
19.00 Gezongen Requiemmis 

12.30 
 

Requiemmis, gedachtenis aan alle 
overleden gelovigen 

     
 

Misintenties 
 

St.-Jozefkerk 
1 oktober: Lida Medendorp en overleden familie 
 Hendrik Jan Dusink en Jo Dusink-Kassens 
 Richard de Wind 
 Lineke ten Voorde-Londeman 
 Louke Hinrichs-Oomes 
 Janneke Wessels-Terhal 
8 oktober: Hendrik Jan Dusink en Jo Dusink-Kassens 
 Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Jur Jan 
 Louke Hinrichs-Oomes 
 Janneke Wessels-Terhal 
15 oktober:. Ton Duijvesteijn 
  Louke Hinrichs-Oomes 
  Voor neven en nicht 
 Janneke Wessels-Terhal 
22 oktober: Jan van Schaik 
  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
 Janneke Wessels-Terhal 
29 oktober: Janneke Wessels-Terhal 
2 november: Lida Medendorp en overleden familie 
  Jan ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
 

St.- Franciscuskerk 
1  oktober: Lida Medendorp 
4 november: Lida Medendorp en overleden familie 

Collecte doeleinden 
 
1 oktober: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
8 oktober: 1. Onkosten gebouwen 
  2. Energiekosten 
15 oktober: 1. Parochie   
  2. Restauratie orgel  
22 oktober: 1. Parochie 
  2. Pauselijke Missiewerken 
29 oktober: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 2 oktober 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 5 oktober en 2 november 2017.  
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                    Oktober 2017 

02 H. Mis in de Kapel van het R.K. Kerkhof om 

9.30 uur. 

05 H. Mis in de kapel van het Bisschop Nierman 

Centrum om 9.30 uur. 

17 Lezing over het Natuurrecht door Diederik 

Duzijn.  In de parochiezaal om 19.30 uur. 

17 K.V.G. avond in wijkcentrum De Berk 

22 Rondleiding door Egbert van der Werff in de 

St.-Jozefkerk na de hoogmis. 

29 Een Uurtje Eeuwigheid: Northern Voices 

o.l.v. Edwin Velvis. Om 14.00 in de St.- 

Jozefkerk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbijdragen parochianen per 1 juli 2017 

 
- deelnemende huishoudens in 2016: 221 
- deelnemende huishoudens in 2017: 189 

 
In het staatje ziet u de stand tot en met augustus 
2017 en de stand van augustus 2016. Zoals u ziet 
lopen we nog achter ten opzichte van 2016. Het 
streefbedrag in 2017 is € 77.000,- Er is van 189 
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 augustus 2017

t/m augustus
2016

42.932

t/m augustus
2017

42.206

heel 2017 77.000
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Rondleiding op zondag 22 oktober 
 
De rondleiding, aangekondigd voor 10 september 
('Kerkproeverij'), kon helaas geen doorgang 
vinden. Op zondag 22 oktober zal drs. Egbert van 
der Werff na de hoogmis van 11 uur een 
rondleiding verzorgen voor belangstellenden in de 
St.-Jozefkathedraal. 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 
 Daniël Ahyee 
 Jace de Winter 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 
 Lineke ten Voorde – Londeman (62 jr) 
 Louke  Hinrichs – Oomes (90 jr) 

Lezing in de Sint Martinusparochie 
 
De avond wordt gehouden op dinsdagen in de 
pastorie (Radesingel 4, Groningen) en begint om 
20.00 uur. 
Uitvoerige informatie over de lezingen en sprekers 
vindt u op de website van de Sint 
Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl 
 
 17 oktober 2017: Natuurwet en katholiek 
wereldbeeld 
Door  drs. D.B.  Duzijn. Diederik Duzijn (1963) is 
priester, classicus en filosoof. 
 
Vele pausen in de traditie van de kerk hebben hun 
onderricht over menselijke gedrag en samenleven 
gebaseerd op de zogenaamde ‘natuurwet’. In 
onze tijd waren het vooral Johannes Paulus II en 
Benedictus XVI die met kracht argumenteerden en 
aanspoorden om de universele geldigheid - voor 
alle mensen van alle tijden in alle omstandigheden 
-  van het natuurrecht te herontdekken. 
Hoe moeten we dat verstaan? Wat bedoelen we 
als we over natuurwet en natuurrecht spreken? En 
hoe kan dat natuurrecht ons helpen om in de 
fascinerende maar soms ook soms verwarrende 
caleidoscoop van het leven onze levensweg te 
zoeken? 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) 

 

Om in dienst te staan van het ware geluk 

 

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. 

Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. 

Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. 

Laat me eendracht brengen waar tweedracht 

heerst. 

Laat me waarheid brengen waar mensen 

dwalen. 

Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. 

Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. 

Laat me licht brengen waar duisternis heerst. 

laat me vreugde brengen waar droefheid is. 

En moge ik bij dit alles zoeken, 

niet zozeer getroost te worden, dan wel te 

troosten, 

niet zozeer begrepen te worden, dan wel te 

begrijpen, 

niet zozeer bemind te worden, dan wel te 

beminnen. 

 

Want het is door te geven dat men krijgt, 

door zichzelf te verliezen dat men vindt, 

door te vergeven, dat men vergeving bekomt 

en door te sterven dat men verrijst  

tot eeuwige leven. 

 

 

Na de gezinsmis op 10 september 2017 werden vijf nieuwe misdienaars geïnstalleerd  
v.l.n.r.: Thomas Heizenberg, Vojta van Wesdonk, Vito Silva, Victoria Visser en Luke Bergsma. 

Marialof in Rozenkransmaand 

Op de eerste zondag van de Rozenkransmaand, 
zondag 1 oktober, vieren we om 15.00 uur in de 
St.-Jozefkathedraal een Marialof. 

Avondmis op donderdag 

De avondmis in de St.-Jozefkathedraal, met 
name ook voor studenten, is vanaf september 
verplaatst van woensdag naar donderdag om 
19.00 uur. 
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Oordelen en veroordeeld worden 

Door Dick van der Meijden 

 

In de Bergrede in het evangelie door Mattheus gaat Jezus in op oordelen en veroordeeld worden (Mt 7: 

1-2). Jezus begint de tekst met: “Oordeelt niet, opdat jullie niet worden beoordeeld.” In het tweede vers 

geeft hij de reden aan: “Want op grond van het oordeel, dat jullie oordelen, zullen jullie worden 

beoordeeld. En met de maat, waarmee jullie meten, zal jullie worden gemeten.” 

 

Jezus stelt dus niet dat je de medemens mild moet beoordelen, opdat je zelf mild wordt beoordeeld, 

maar dat je geheel niet de medemens moet beoordelen, opdat je zelf ook niet wordt beoordeeld. Dat is 

nog eens wat! Want we zijn continu bezig om mensen te beoordelen en te bekritiseren. Het gaat om het 

uiterlijk van de ander, om zijn of haar kleding en om zijn of haar gedrag. Meestal uiten we onze 

bevindingen over een ander niet, want het gaat ons niet aan anderen te beledigen of we zijn bang dat 

de ander zich met geweld tegen ons keert. Hoe dan ook, in gedachten oordelen we continu over andere 

mensen. 

 

Nu zijn er mensen in onze samenleving die hun beroep ervan hebben gemaakt om anderen te 

beoordelen en dit ook uitspreken. Niet alleen rechters, maar ook leraren, directeuren, opvoeders en 

vele anderen. Die hebben een functie op grond waarvan zij moeten oordelen, maar ook dat kan mild of 

streng zijn. 

Iedereen moet zich bezinnen op het feit dat hij of zij zelf beoordeeld zal worden. De wijze waarop dit 

oordeel zal plaatsvinden, gebeurt op dezelfde wijze waarop hij of zij een ander beoordeelt. Oordeelt hij 

mild over een ander, dan zal hij zelf mild worden beoordeeld; oordeelt hij juist streng over een ander, 

dan zal hij ook zelf streng worden beoordeeld. Want met de maat, waarmee de mens meet, zal hij 

worden gemeten. Er bestaat dus een relatie tussen het oordeel van God over de mens en hoe deze 

mens een ander heeft bejegend. 

Bij Marcus 4:24 staat: “Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie worden gemeten en het zal aan 

jullie toegevoegd worden.” De betekenis van het laatste deel van deze zin is dat aan degenen die de 

boodschap van Jezus horen en hun gedrag aanpassen, meer zal worden gegeven dan waar zij volgens de 

maatstaf recht op hebben.  

 

Jezus vervolgt met: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder, terwijl je de balk in je 

eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” 

zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan 

zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen.”  

 

Met het hebben van een oordeel over een ander is nauw verwant het willen verbeteren van die ander. 

Jezus waarschuwt echter dat je niet een kleine fout van een ander moet willen verbeteren wanneer je 

zelf een grote fout hebt gemaakt. Het voorbeeld van de splinter en de balk is weliswaar een bewuste 

overdrijving, maar geeft wel aan waarom het gaat. 

Jezus noemt degene die, eerst de ander wil verbeteren zonder acht te slaan op zijn eigen fouten, een 

huichelaar. Hij geeft aan dat je eerst de eigen fouten moet goed maken, en daarna pas de fout van een 

ander kan verbeteren. Je zult dan scherper zien. 
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Bisschop Van den Hout spreekt over het 
'Onze Vader' in Emmen 
 
Op donderdag 9 november 2017 organiseert de 
Projectgroep Toerusting van het Vicariaat 
Groningen-Drenthe een avond over het nieuwe 
Onze Vader. Mgr. Van den Hout, komt deze 
avond spreken over de achtergronden van dit 
gebed dat van Jezus zelf afkomstig is. We 
vinden het terug in de evangeliën van Mattheüs 
en Lucas, maar merkwaardig genoeg niet bij de 
andere twee evangelisten. Zijn er in het Oude 
Testament voorlopers van dit gebed aan te 
wijzen? De avond is bestemd voor wie zich 
willen bezinnen op dit gebed dat Jezus zelf ons 
heeft geleerd. We bidden het zo vaak, maar 
denken er dan niet echt bij na. 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
 
Parochiezaal Franciscuskerk, De Schanswal  4, 
Emmen (Emmerschans). Donderdag 9 
november 2017 Van 20.00 tot 22.00 uur. 
Aanmelden tot 1 november 2017 bij Vicariaat 
Groningen-Drenthe, mevr. L. Winter (050 - 
4065888); e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. 

Avond over 'Voltooid Leven' in 
Sappemeer 
 
Op donderdag 23 november 2017 organiseert de 
projectgroep toerusting van het Vicariaat 
Groningen-Drenthe een avond over “voltooid 
leven”, bestemd voor degenen in het vicariaat 
Groningen-Drenthe  die in dit onderwerp 
geïnteresseerd zijn. Inleider is pastor René van 
Doremalen. Hij heeft vanuit zijn beroep als 
geestelijk verzorger ruime ervaring met het 
omgaan met deze vraag. Tegelijkertijd is hij 
ethicus. Met ons wil hij vanuit het katholieke 
geloof nadenken over dit moeilijke thema. 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
 
Parochiezaal (in pastorie), Noorderstraat 154, 
Sappemeer 
Donderdag 23 november 2017 van 20.00 tot 
22.00 uur 
Aanmelden tot 15 november 2017 bij Vicariaat 
Groningen-Drenthe, mevr. L. Winter (050 - 
4065888); e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. 

Jongerenweekend in de Herfstvakantie 
op Ameland 
Solidair Friesland (waarin katholieke en 
protestants-christelijke organisaties 
samenwerken) organiseert een Jongerenweekend 
tijdens de herfstvakantie op Ameland van 20 t/m 
22 oktober. Voor jongeren van 15-25 jaar. 
Informatie: www.solidairfriesland.nl 
Aanmelden: 
jongerenweekend@solidairfriesland.nl 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag 17 oktober: Avond over gezond ouder 
worden 
 
Bewegingsspecialist Jilles de Graaf gaat ons met 
behulp van filmpjes en/of dia’s vertellen over 
voeding, levensstijl en beweging. Het belooft een 
interessante avond te worden. 
De avonden worden gehouden in 
wijkcentrum"De Berk", Berkenlaan 238 te 
Groningen. 
Betsy Dietvorst (050 - 5711343) 

Gerarduskalender 2017 

 
Ieder jaar stellen de medewerkers en 
vrijwilligers van het Klooster Wittem de 
Gerarduskalender samen. Op deze 
scheurkalender vindt u per dag een 
opbeurende of tot nadenken stemmende 
spreuk. Op de achterkant van het scheurblad 
staan afwisselend moppen, puzzels, gedichten, 
bezinningsteksten of informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender kost € 7,-. De opbrengst komt ten 
goede aan de activiteiten die in en vanuit het 
klooster Wittem georganiseerd worden (zie 
ook: www.kloosterwittem.nl).  
U kunt de kalender bestellen op 
http://www.gerarduskalender.nl maar u kunt 
ook contact opnemen met Christien Enzing: 
telefoon: 050 – 5719662 of 06 - 29744789 (als u 
de voicemail inspreekt wordt u teruggebeld); e-
mail: c.enzing@home.nl. 

http://www.gerarduskalender.nl/
mailto:c.enzing@home.nl
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Terugblik op de Ontmoetingsdag 

 

Wanneer deze Rondom op uw mat valt, hebben 

we net de jaarlijkse “Ontmoetingsdag” voor alle 

senioren van de parochie weer achter de rug.  

We hopen dat het niet te vermoeiend was, nu 

we het programma iets hebben ingekort ten 

opzichte van voorgaande jaren.  

Na de gezongen H. Mis in de St.-Jozefkathedraal 

was er eerst een lunch. Daarna volgde een 

gezellig middagprogramma een voordrachtje, 

een korte quiz, muziek en natuurlijk een hapje 

en een drankje. 

 

Vooruitblik op het Jaarprogramma 2017-

2018 

 

Hiernaast hebben we het jaarprogramma 

opgenomen. Misschien had u onze brochure 

niet gehad. 

Wij hopen voor u weer een gezellig programma 

met ook interessante middagen te organiseren. 

U weet het wel, ons motto is: elkaar ontmoeten 

in een gezellige sfeer staat voorop! 

Zet u de data (en de tijden!!) alvast in uw 

agenda. 

 

De werkgroep Seniorenmiddagen 

 

HERFSTMIDDAG 

Dinsdagmiddag 7 november 2017 

15.00 uur: Naar het H. Land 

In mei 2017 is een groep parochianen op 

bedevaart naar het H. Land geweest. Deze 

middag zal Egbert van der Werff aan de hand 

van projectie van daar gemaakte beelden 

vertellen over deze bedevaart. 

Sluiting: 16.30 uur. 

 

KERSTMIDDAG  

dinsdagmiddag 19 december 2017 

Eucharistieviering in de St.-Jozefkathedraal. 

Aanvang: 14.30 uur (half drie).  

Aansluitend een gezellige middag met verhalen, 

kerstquiz en kerstliederen zingen begeleid door 

de heer Dré Meijer. 

Sluiting: 17.00 uur (vijf uur).  

 

NIEUWJAARSVISITE 

Dinsdagmiddag 9 januari 2018 

Aanvang: 15.00 uur. 

Sluiting: 16.30 uur. 

 

CARNAVAL 

Dinsdagmiddag 13 februari 2018 

Aanvang: 15.00 uur. Sluiting: 16.30 uur. 

Een middag in het teken van Wim Sonneveld. 

Muziek: De heer Dré Meijer. 

 

PAASMIDDAG  

Dinsdagmiddag 27 maart 2018 

Aanvang 14.30 uur (half drie) Eucharistieviering 

in de St.-Jozefkathedraal. 

Daarna zal pastoor R. Wagenaar aan de hand 

van projecties op een beeldscherm ons vertellen 

over Pasen. 

Sluiting 17.00 uur (vijf uur). 

 

LENTETOCHT  

Woensdag 16 mei 2018 

Alleen de datum is vastgelegd. Het programma 

nog niet. Dat kunnen we dus nog niet 

verklappen. 
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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/

