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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 

1 

14 januari 2018 
t/m 

17 februari 2018 

 
22 december 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 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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Het licht in de duisternis 

 

De Adventskrans van dennengroen, paarse linten en witte kaarsen hangt geurig in onze huizen en 

langzaam groeit het licht tot alle vier kaarsen branden op de laatste Adventszondag die dit jaar tegelijk 

Kerstavond wordt.  

 

Adventus Domini – de komst van de Heer. Toen 2000 jaar geleden Christus is geboren, is God tot ons 

gekomen en daarmee een der onzen geworden. Het is het grote mysterie van de Incarnatie, de 

menswording, dat wij vieren. En die incarnatie is doorgegaan in de kerk, waar wij Christus ontvangen in 

de sacramenten met name. Hij blijft werken in zijn Kerk, is daar blijvend aanwezig – zij het nu, in deze 

wereld, onder tekenen. Latens Deitas – verborgen Godheid – zingen we in het Adoro te.  

 

Maar Hij is er werkelijk. Zoals Christus hier heeft geleefd en dingen heeft gebruikt zoals mensen gewoon 

zijn te doen, evenzo mogen wij alles van hier gebruiken om tot Hem te komen, om Hem te eren, naar 

gelang hoofd en hart dat van ons vragen.  

Wij willen vorm geven aan wat ons innerlijk raakt, beroert, inspireert. Dat is de schoonheid van ons 

geloof, Op die manier beleven en vieren wij het eeuwige goddelijke nu; het hele kerkelijke jaar bezingen 

we dat. 

 

Uiterlijk en innerlijk moeten 

samen gaan, tot eenheid 

komen. Daarin is ons bidden 

zo wezenlijk belangrijk. 

"Bidden is de ademtocht van 

de ziel" zei kardinaal De Jong. 

Als we niet ademen, gaan we 

dood; als we niet bidden, 

droogt ons geloof op. 

Bidden en vieren met de Kerk 

is onmisbaar om te groeien in 

ons geloof. Het is niet 

ouderwets om bijvoorbeeld de 

rozenkrans te bidden – dat 

eenvoudige en tegelijk rijke 

gebed waarin wij onze 

heilsgeheimen overwegen en daar zovele intenties aan kunnen toevoegen: voor vrede in de wereld, 

voor vrede in onze gezinnen en families, voor kinderen en kleinkinderen die niet meer bidden, niet meer 

gedoopt zijn, enzovoorts.  

 

Hij heeft ons gezocht, is naar ons toegekomen. Wat is ons antwoord? 

Dat wij, zoals de herders en de koningen in alle nederigheid voor Hem willen neerknielen. 

In die zin wens ik u een zalig kerstfeest toe en gezegende dagen.  

 

Pastoor 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 -  10 december 2017, 2e zondag van de Advent 

Lezingen Jesaja  40: 1  --  9   |   2 Petrus  3: 8  -  14   |   Marcus  1: 1  -  8 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  17 december 2017, 3e zondag van de Advent 

Lezingen Jesaja  61: 1  -  2a, 10  -  11   |   1 Tessalonicenzen  5: 16  -  24   |   Johannes  1: 6  -  8, 19  -  28 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis; celebrant: A. Bodar 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis; celebrant: A. Bodar 
     

 

Zondag -  24 december 2017, 4e zondag van de Advent  |  Geboorte van onze Heer 

Lezingen 2 Samuel  7: 1. -  5, 8b  -  11, 16   |   Romeinen  16: 25  -  27   |   Lucas  1: 26  -  38 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 11.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
 21.00 Kerstnachtmis 19.00 Gezinsmis 
   21.00 Pontificale Latijnse Nachtmis 
   23.00 Pontificale Nachtmis 
     

 

Maandag -  25 december 2017, Hoogfeest van Kerstmis 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Hoogmis 
 13.00 H. Mis (Pools)   
     

 

Dinsdag -  26 december 2017,  Tweede Kerstdag ; Heilige Stefanus, Eerste Martelaar 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 13.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
     

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  31 december 2017, Feest van de Heilige Familie 

Lezingen Sirach  3: 2  -  6, 12  -  14   |   Kolossenzen  3: 12  -  21   |   Lucas  2: 22  -  40 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 13.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis 
   18.00 Gezongen H. Mis met Te Deum 
     

 

Maandag -  1 januari 2018, Nieuwjaar; Heilige Maria, Moeder van God 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  7 januari 2018, Drie Koningen, Openbaring des Heren 

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

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

 

 

 

Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
10 december: Overleden zoon Hans 

Jan van Schaik 
17 december: Ton Duijvesteijn 

Minie ten Voorde 
Jan en Lineke ten Voorde 

24 december Jan van Schaik 
25 december: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Yvonne Kessels – Snijders 
  Lida Medendorp 
31 december: Overleden ouders Van der 
(18.00 uur) Werff – Veerkamp 
 
St.- Franciscuskerk 
10 december: Bets Smit - Schreuder 
17 december: Gre Staal 
  Bets Smit - Schreuder 
24 december: Gre Staal 
  Bets Smit - Schreuder 
25 december: Lida Medendorp 
  Gre Staal 
  Annie Kruisman - Meijer 
31 december: Magdalena de Beer - Wubbolt 
  Bets Smit - Schreuder 
  Annie Kruisman - Meijer 

Collecte doeleinden 
 

10 december:  1. Onkosten gebouwen 
2. Altaarbenodigdheden 

17 december: 1. Parochie 
  2. Adventsaktie 
24 december:  
11.00 uur: 1. Parochie 
  2. Adventsaktie 
19.00 uur: 1. Parochie 
23.00 uur: 1. Parochie 
  2. Onkosten kerstvieringen en 
       versieringen 
25 december: 1. Parochie 
                        2. Onkosten kerstvieringen en 
                               versieringen 
26 december: 1. Parochie 
31 december: 
11.00 uur: 1. Altaarbenodigdheden 
  2. Energiekosten 
18.00 uur: 1. Parochie 
1 januari: 1. Parochie 
7 januari: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
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                    December 2017 

9 A festival of lessons and carols in de St.-
Jozefkerk om 19.30 uur. 

12 Lezing over het Kerkelijke recht door Jan 
Lokin. In de parochiezaal om 20.00 uur. 

12 Kerstbijeenkomst van het K.V.G. Om 
19.00 in zalencentrum de Berk. 

16 Jaarlijks kerstconcert in de kapel van het 
R.K. Kerkhof om 15.00 uur. 

19 Kerstmiddag voor senioren. In de 
parochiezaal om 15.00 uur. 

23 Kerstgala van het Jongerenplatform van 
ons Bisdom. Om 19.15 uur in Dronryp. 
 

  

                    Januari 2018 

04 H. Mis in de kapel van het Bisschop 
Nierman Centrum om 9.30 uur. 

07 Nieuwjaarsreceptie. In de parochiezaal na 
de Hoogmis van 11.00 uur. 

08 H. Mis in de Kapel van het R.K. Kerkhof 
om 9.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Laura Balestrini 
 Jennifer Does 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Bets Smit-Schreuder (89 jaar) 

Anna Wittenaar - Hendriks (89 jaar) 
Catharina Luttmer - Sutman (98 jaar) 

Lezing in de Sint Martinusparochie 
 
De avond wordt gehouden in de pastorie 
(Radesingel 4, Groningen) en begint om 20.00 
uur. 
 
12 december 2017: De oorsprong van het 
canonieke (kerkelijke) recht  
Door Prof. mr. dr. J.H.A. Lokin.  Jan Lokin 
(1945) is emeritus hoogleraar Romeins Recht 
en zijn geschiedenis. Hij specialiseerde zich in 
het Byzantijns Recht (Grieks-Romeins Recht). 
 
Het canonieke recht is voortgekomen uit het 
Romeinse recht. Oorspronkelijk leefde  de 
Romeinse kerk naar het Romeinse recht. 
Nadat de christelijke religie de 
staatsgodsdienst van het Romeinse rijk was 
geworden (4de eeuw) ontstonden er regels 
van concilies en uitspraken van pausen en 
vorsten over godsdienstige zaken. Al die regels 
zijn bijeengebracht in het zogenaamde 
Decretum van Gratianus (12de eeuw). 

Kerkbijdragen parochianen per december 
2017 

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

In het staatje ziet u de stand tot december 2017 
en de stand van december 2016. Zoals u ziet 
lopen we nog een beetje achter ten opzichte van 
2016. Het streefbedrag in 2017 is € 77.000,- Er is 
van 189 huishoudens een bijdrage ontvangen. 
Doet u alstublieft mee! 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op 
rekening NL92  INGB  0000 0117 50 o.v.v. 
Kerkbalans Sint Martinusparochie, Groningen. 

0
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70.000
75.000
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dec-17

dec-16 60.352

dec-17 54.325

heel 2017 77.000

Biechtgelegenheid voor Kerst 
 
Op vrijdag 22 december is er van 16.00 - 17.00 
uur extra biechtgelegenheid in de St.-Jozefkerk. 
Op zaterdag 23 december is er eveneens 
biechtgelegenheid van 16.00 - 17.00 uur. 
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Oproep Kinderkoor! 
 
Het kinderkoor zoekt nieuwe leden. 
Zijn er jongens of meisjes van 6 tot ongeveer 
15 jaar die het leuk vinden om te zingen. Meld 
je dan aan bij Nanja Borst (050 - 5491738) of 
bij het secretariaat van de parochie (050 - 
3124215).  
 
Het kinderkoor zingt 4x per jaar en repeteert 3 
of 4 keer na de Hoogmis op de zondagen 
voorafgaande aan de zondag waarop zij 
moeten zingen. Veel tijd kost het dus niet. 
 
De eerstvolgende keer dat het kinderkoor 
zingt is de gezinsmis op Kerstavond om 19.00 
uur. 
Doe je mee?? 

Van de bestuurstafel 
 
Digitaal collecteren 
In oktober zijn we gestart met het vermelden 
van het bankrekeningnummer van de Sint 
Martinusparochie op het liturgieblaadje. Zo 
kunnen parochianen tijdens de mis met hun 
mobiele telefoon geld doneren aan de collecte. 
Daarnaast is het plan om te starten met een 
collecte-app als een pilot, de zogenaamde Givt-
app. Met de app op de smartphone kan via een 
paar handelingen een bedrag worden gegeven 
aan de collecte. Men hoeft tijdens de mis alleen 
maar het bedrag te selecteren en de telefoon 
langs de collecteschaal te bewegen. Dit kan 
tijdens de collecte gedaan worden, maar het kan 
ook op afstand gebeuren. Op de collecteschaal is 
een zender geplaatst, de zogeheten beacon. 
Het kerkbestuur zal deze methode van 
collecteren via de Givt-app uittesten. 
Wie belangstelling heeft om hieraan mee te 
doen, kan zich melden bij het secretariaat van de 
Sint Martinusparochie. 

Bezichtiging Kerststal 
 
Vanaf Eerste Kerstdag kan men de kerststal in 
de St.-Jozefkathedraal bezichtigen. De 
kerstgroep bestaat uit 23 beelden van 
lindehout van ca. 55 cm. De kerststal is 
gesitueerd in een woestijnlandschap. 
 
De hele kerstweek tot Oudjaar om 16.00 uur is 
de St.-Jozefkathedraal open ter bezichtiging 
van de kerststal. 

Nieuwjaarsreceptie Parochie 
 
Op zondag 7 januari 2017, het feest van 
Driekoningen, na de Hoogmis in de St.-
Jozefkathedraal, kunnen we elkaar een 
gezegend Nieuwjaar wensen. 

Nieuwe misdienaar in de St.-
Franciscuskerk 
 
Sinds een aantal weken is Destiny Fenny actief 
als misdienaar in de St. Franciscuskerk. Zoals 
goed gebruik heeft ze eerst een aantal weken 
met de oudere misdienaars meegelopen, zodat 
ze rustig aan wat kennis kon maken met het 
misdienaarschap. Op 5 november werd zij 
officieel als misdienaar geïnstalleerd. Aan het 
einde van de Eucharistieviering ondertekende zij 
een oorkonde die vervolgens werd uitgereikt 
door pastoor Wagenaar. 
Wij zijn heel blij dat zij zich zo wil inzetten voor 
onze parochie en hopen dat zij nog vele jaren 
voor de kerk wil inzetten. 
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Adventsactie 2017: Straatkinderen terug naar huis in Rwanda 

 

Dit nummer van Rondom staat grotendeels in het teken van Kerst. Maar we hebben nog drie zondagen 

in de Advent voor de boeg. Daarom herhalen we het bericht over de Adventsactie. 

 

In Kigali leven naar schatting 3000 kinderen op straat, waar ze worden geconfronteerd met geweld, 

drugsgebruik, misbruik en ziekte. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege armoede, ziekte, misbruik of 

geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op en plaatst hen zo snel mogelijk 

terug in een gezin. De Rwandese overheid heeft hen gevraagd de capaciteit van het opvangcentrum fors 

uit te breiden.  Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met de kinderen en proberen hun 

vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen 

ze voedsel, kleding, medische zorg en onderwijs. 

Na drie tot zes maanden volgt re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of in een pleeggezin. In 2017 is 

het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar. Daarnaast krijgen gezinnen van 

straatkinderen financiële hulp voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of het 

bouwen van een hut. Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, 

beschikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren, verdient de 

organisatie ook zelf geld.  

 

In deze adventsperiode willen wij ons als parochie inzetten voor deze straatkinderen. Doet u mee? 

U kunt uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk doen of overmaken op rekening NL89 

INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. Adventsactie 2017. 
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Een Kerstverhaal 
 
Het lijkt een heel gewoon ezeltje, dat over de bergpaden van Galilea loopt. Hij zet zijn slanke pootjes 

voorzichtig neer. Klippeklappeklippe... Pas op de stenen, ezeltje. 

 

De belletjes aan zijn leidsels rinkelen vrolijk. De kwasten van zijn zadelkleed slingeren heen en weer. 

Heen en weer. De jonge vrouw, die op het ezeltje zit, hoeft niet eens te mennen. Langs de steile ravijnen 

brengt het haar veilig verder. De vrouw lijkt ook maar een gewone vrouw. Ze draagt een blauwwollen 

overkleed en een witte doek over haar lange zwarte haren. Naast de ezel loopt haar man Jozef. Zijn 

ogen staan bezorgd. Zo af en toe gaat zijn blik naar zijn vrouw. 

'Gaat het wel, Maria?' 

Och, zijn vrouw ziet er zo vermoeid uit. Soms wrijft ze even pijnlijk over haar rug. 

'Ja hoor,'lacht Maria geruststellend, 'Maar ik zal wel blij zijn als we straks bij de beek zijn. Dan kunnen 

we wat drinken en onze voeten afkoelen. De baby schopt nogal weet je.' 

Jozef knikt begrijpend. Ja, reizen is altijd al vermoeiend, maar voor Maria, die een baby verwacht, is het 

extra zwaar. Hij was veel liever thuisgebleven in Nazaret. Maar keizer Augustus wil, dat iedereen zich 

laat inschrijven om geteld te worden in zijn geboorteplaats. En wat de keizer wil dat moet gebeuren. Zo 

zijn ze dan op weg naar Betlehem, de stad van koning David. Want deze twee gewone mensen zijn 

nakomelingen van die beroemde koning. Ze zijn niet rijk, maar toch dragen ze een heel kostbare schat 

met zich mee. 

'Iahh- Iahh!' balkt de ezel. 

Twee brutale kraaien midden op het pad schrikken ervan en vliegen snel weg. Tevreden stapt het dier 

verder. Zou hij weten wat voor een grote schat hij vervoert?  

 

Betlehem lijkt ook maar een heel gewoon stadje. Midden tussen de korenvelden en golvende heuvels is 

het één van de kleinste plaatsen van Judea. Vandaag is het erg druk in Betlehem. Er zijn heel veel 

vreemdelingen. Dat komt door die volkstelling. 

Je kunt de poort haast niet uit. Een grote kameel kijkt trots neer op al dat volk. Een beetje zenuwachtig 

is hij toch wel. Z'n baas leidt hem met vaste hand naar een herberg. Iedereen is trouwens op zoek naar 

een plaatsje om te overnachten. Maar de herbergen zitten barstens vol... 

O, kijk eens wie daar eindelijk aankomen! Dat zijn Jozef en Maria. 

'Wacht hier maar even, Maria,' zegt Jozef. 'Dan ga ik even een herberg opzoeken. Ik ben zo terug.' 

Maria knikt. Ze gaat wat aan de kant met de ezel, die al gelijk een stukje gras tussen de straatstenen 

vandaan eet. Het duurt lang, erg lang! Eindelijk is Jozef terug. Teleurgesteld zegt hij: 'Maria, er is nergens 

plaats, maar we kunnen wel in een stal. Zou je dat erg vinden?' 

 

Het wordt snel donker. Overal gaan lichtjes aan, hoewel niet voor lang, want iedereen heeft slaap. Maar 

ergens in het slapende Betlehem blijft een olielampje branden. Is dat niet in de stal waar Jozef en Maria 

zijn? Waarom slapen zij nog niet? 

'Wah!- oewehhhh!' klinkt een klein babyhuiltje. Och, kijk toch eens! Het kindje is geboren. Het is een 

rozebruin jongetje met plakkerige zwarte haartjes, dat trappelt met de beentjes en huilend met de 

armpjes in het rond maait. Maria kijkt trots naar haar eerstgeboren zoon. Dan wikkelt ze hem in 

doeken, heel gewoon, zoals alle moeders in Israël doen.  

vervolg op blz. 11 
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Kleurplaat 
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Een Kerstverhaal (vervolg) 
 

Het lijken ook maar heel gewone herders, die buiten de stad op de kudde passen. Dat moet wel. Er zijn 

altijd wel rovers of wilde dieren, die op de beesten loeren. Daarom hebben ze een flink vuur 

aangemaakt en hun knotsen aan de gordels gebonden. Een grote stok ligt altijd binnen bereik. Die ruwe 

kerels in hun warme schapenvachten zijn geen mannen van veel woorden. Ze begrijpen elkaar met een 

enkel gebaar. 

'Mèmèmè!' klinkt het dan weer hier en dan weer daar. Mèmè! 

De herders kennen al die geluiden. Ze merken het direct als er onheil dreigt. Maar dan ineens wordt 

die heel gewone nacht een heel bijzondere. Ineens is er een licht, een vreemd geruis, een klinkklare 

stem met een merkwaardige echo. De herders schrikken zich ondersteboven. Ze vallen op de grond, 

bedekken hun ogen met de armen. 

'Vrees niet!' horen ze. 'Wees liever erg blij. Want zojuist is de Redder geboren: Jezus. Ga maar in de stal 

kijken...' 

Angstig kijken de herders een beetje onder hun armen door naar het licht. Ze zien één engel dichtbij en 

duizenden wat verder weg. Zacht ruist een melodie, die je hart sneller doet kloppen. 

'Ere aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie Hij veel houdt.' Hoe lang duurt dat 

zingen? Een eindeloos ogenblik. Onverwacht is alles weer weg. Alles lijkt weer heel gewoon: duisternis, 

sterren, geruis van de wind, dierengeluiden... 

De herders kijken elkaar aan, overleggen even en nemen dan het besluit te doen wat de engel zei: 'Dit 

zal voor jullie het bewijs zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, in een stal.' 

 

In die ongewone nacht staan gewone herders in een vuile stal naar een pasgeboren kindje te kijken. Het 

ezeltje legt zijn kop over Jozefs schouder en kijkt mee. 

Het grootste wonder van de wereld is zo gewoon. Zalig Kerstfeest! 

 

Uit: mijnbijbelverhalen.nl, geschreven door J. de Jong. 
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Adventskrans en Kerstboom 

Door Egbert van der Werff 

 

De Adventskrans 

De Lutherse predikant Johann Hinrich Wichern maakte in 1833 

van een wiel een Adventskrans met 19 rode en vier witte 

kaarsen als de Adventskalender voor de kinderen van een 

internaat in de Duitse stad Hamburg. Vanaf de eerste dag van de 

Advent werd er tijdens de dagelijkse viering een kaars 

aangestoken in de krans in de kerk. Doordeweeks een kleine 

rode kaars en op de zondag een grote witte. Vanuit dit internaat 

verspreidde de Adventskrans zich over Duitsland. De krans is dan 

inmiddels voorzien van dennengroen en vereenvoudigd tot vier 

kaarsen voor de zondag. 

In Nederland pleit  pater Schatters O.P. in 1934 namens de Vereniging tot bevordering van de Katholieke 

Kerstviering, voor het gebruik van de Adventskrans in het katholieke huisgezin.  

De Adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld. Hij staat ook voor het terugkomen 

van de jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, 

maar ook de vier windstreken. Op de eerste zondag wordt de eerste kaars aangestoken. Elke volgende 

zondag komt er eentje bij. De kaarsen staan symbool voor het komende Licht. Tussen de kaarsen wordt 

soms een paars lint gedraaid om de krans. Paars is de liturgische kleur van de Advent. 

 

De Kerstboom 

Het gebruik van de kerstboom heeft heidense wortels. Het stamt vermoedelijk uit Midden-Europees 

volksgebruik. Er zijn bewijzen dat er al in de middeleeuwen bomen werden opgesteld op marktpleinen 

tijdens midwinterfeesten. De eerste streek waarvan bekend is dat men bij midwinter een dennenboom 

in huis plaatste, is de Elzas. De boom werd versierd met kaarsen, met veelkleurig geknipt papier, 

appelen, suikergoed en klatergoud. In de 18de eeuw was 

het een wijdverbreid gebruik onder de welgestelden. Het 

duurde tot de 19de eeuw dat het gebruik overwaaide 

naar andere landen, o.m. Nederland en België. In 1841 

werd dit gebruik door prins Albert, de echtgenoot van 

koningin Victoria, meegebracht naar het Engelse hof. Al 

snel volgde de Engelse adel en later de gewone burgers.   

De christelijke kerken, en vooral de katholieke kerk (en 

strenge gereformeerde kerken), hebben de kerstboom 

lange tijd geweerd, omdat het gebruik niets met de 

inhoud van het christelijke kerstfeest te maken heeft.  

Het Vaticaan waarschuwde in de 19de eeuw nog tegen 

de invoering van het heidense gebruik van de kerstboom, 

maar inmiddels is de kerstboom ook in Rome niet meer 

uit het straatbeeld weg te denken. De verlichte 

kerstboom staat volgens sommige kerken als symbool 

voor 'het Licht'. 
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Openbaring des Heren - Driekoningen 

Door Egbert van der Werff 

 

Op 6 januari vieren we Driekoningen. Dit kerkelijke feest is eigenlijk de Openbaring des Heren dat al 

vóór de  4de eeuw werd gevierd als de komst van de Heer in deze wereld. Pas in de 4de eeuw wordt de 

menswording van Christus gevierd op 25 december, de dag van de antieke feest dag van de 

Onoverwinnelijke Zon (Sol Invictus). We vieren na de kortste dag de wederkomst van het licht, als een 

nieuwe geboorte van het licht en dus ook als geboorte van het Licht der Wereld: Christus.  

 

Bij de Openbaring des Heren, in het Grieks: Epiphanie, worden oorspronkelijk drie momenten van Gods 

intrede in menselijke gedaante in onze wereld herdacht: de aanbidding der Wijzen, de doop in de 

Jordaan en het Wonder van Kana. De bruiloft in Kana staat bekend als het eerste openbare optreden 

van Jezus waarbij hij een wonder verrichtte. Bij de doop in de Jordaan was het God zelf die bekend 

maakte dat Jezus zijn geliefde zoon is. Voor de christenen van het Oosten is de Doop van Jezus in de 

Jordaan het belangrijkste aspect van het feest van Epiphanie. 

 

En de drie koningen? Het waren geen koningen, maar wijzen. Mattheüs (Matt. 2: 1-12) vertelt over 

wijzen uit het Oosten die een ster hadden gezien en waren gekomen om de pasgeboren koning van de 

Joden eer te bewijzen. De ster ging hen vooruit naar Bethlehem. Daar vonden de wijzen het Christuskind 

met zijn moeder in Bethlehem en zij boden hem goud, wierook en mirre aan. 

 

De drie wijzen krijgen in de 

middeleeuwen de rol van 

koningen. Vooral de Legenda 

Aurea uit de 13de eeuw heeft 

bijgedragen aan hun 

uitbeelding als koningen. Hun 

aantal en herkomst wordt 

afgeleid uit psalm 72 waar de 

koningen van Tarsis (Europa), 

Arabië en Seba (Afrika) de 

Heer hun geschenken 

aanbieden. Daarmee 

vertegenwoordigen zij de drie 

toen bekende continenten.  

Rond 500 krijgen de drie 

wijzen namen, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. De namen waarmee ze in het westen bekend 

zijn - verlatijnst uit het Perzisch: Caspar, Balthazar en Melchior - komen voor vanaf de 9de eeuw. Al een 

eeuw eerder waren zij door Beda Venerabilis geduid als mannen van drie leeftijden: 20, 40 en 60 jaar, 

als verwijzing naar de verschillende levensfasen van de mens. Melchior, de oude man, verbeeldt Europa. 

Balthazar, de man van middelbare leeftijd, vertegenwoordigt Arabië. Caspar, de jeugdige man, staat 

voor Afrika; niet voor niets wordt hij vanaf de late middeleeuwen uitgebeeld als de zwarte koning. Hun 

gaven, goud, wierrook en mirre, worden uitgelegd als symbolen van achtereenvolgens het koningschap, 

de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus.
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Over de Psalmen - Psalm 2 
Door pastoor R. Wagenaar 

 
Psalm 2 

Gij zijt mijn zoon Ik heb u heden verwekt! 
 

Waarom zijn de volken rumoerig,  
beramen de naties verzet? 

De heersers der aarde komen in opstand, 
de machthebbers vinden elkaar 
tegen de Heer en zijn gezalfde. 

“Laat ons hun boeien verbreken, 
hun ketenen werpen wij af!” 

 
Die woont in de hemel, Hij lacht, 
de Heer drijft de spot met hen. 

Dan vaart Hij uit in zijn gramschap 
en slaat hen met schrik voor zijn toorn: 

“Ikzelf heb mijn koning aangesteld  
op Sion, mijn heilige berg.” 

 
Dit is het besluit van de Heer: 

Hij sprak tot mij: “Gij zijt mijn zoon, 
Ik heb u heden verwekt. 

Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, 
schenk u de aarde als eigendom. 

Breek hun verzet met ijzeren scepter, 
sla hen in stukken als potten van klei.” 

 
Weest nu verstandig, gij vorsten, 

heersers der aarde, weet wat ge doet! 
Dient de Heer met ontzag, 

kust Hem bevend de voeten. 
Wekt ge zijn toorn op dan zijt ge verloren, 

snel is zijn woede ontbrand.  
 

Gelukkig degenen die Hem vereren, 
hun toevlucht nemen tot Hem.  

 

 
Het is een mooi toeval: deze psalm in het 

Advent-Kerstnummer van ‘Rondom’. Het zijn 

immers de openingswoorden van de Nachtmis, 

waarmee het Kerstfeest aanvangt: "De Heer 

sprak tot mij: mijn Zoon. Ik heb U heden 

verwekt." 

Echter, eerst horen we over rumoer, er wordt 

verzet beraamd. Volken en heersers spannen 

samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Een 

getuige heeft het gehoord en brengt, ontsteld, 

het bericht. 

De tweede strofe richt de blik op God. Maar Hij 

lacht, Hij spot en in toorn ontstoken neemt Hij 

het woord: “Ikzelf heb hem aangesteld….” Dat 

verklaart juist het verzet, de opstand onder de 

volkeren: strofe twee verklaart strofe één. 

 

De Gezalfde neemt zelf het woord in strofe drie 

en brengt in herinnering de grootse toezegging 

die Hij bij zijn aanstelling van God de Heer 

mocht vernemen. Hij sprak tot mij: Gij zijt mijn 

Zoon, Ik heb U heden verwekt”. Het eeuwige nu 

van God. Kerstmis begint met deze gedachte: 

het Kind van Bethlehem geboren uit de maagd 

Maria, is de Zoon van God, in wezen aan Hem 

gelijk, van eeuwigheid voortgebracht, of in het 

kort: de eeuwige en tijdelijke geboorte van de 

Heer. Dat is het geheim van Kerstmis, het 

geheim van de menswording. 

“Ik geef u de volken als erfdeel”…. Is er 

weerstand, dan mag Hij hun verzet breken en 

hen met een ijzeren scepter stukslaan als potten 

van klei.  

 

De laatste strofe brengt ons weer bij de vorsten, 

die gemaand worden om verder geen verzet 

meer aan te tekenen tegen de Heer en zijn 

gezalfde. Hen wordt een andere houding 

voorgehouden, een van “dienend” en “bevend” 

de voeten kussen”. 

 

De kerkvaders hebben psalm 1 en psalm 2 al op 

elkaar betrokken. De rechtvaardige uit psalm 1 

en de gezalfde koning uit psalm 2 staan voor 

Christus, die als een boom geplant aan levend 

water op zijn tijd vruchten heeft gegeven, van 

op het Kruis. 

Leven en dood, lijden en opstanding worden er 

samen geschouwd in de opeenvolging van die 

eerste twee psalmen. 
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Zalig Kerstmis en de zaligsprekingen 

Door Dick van der Meijden 

 

Met Kerstmis wensen we elkaar een Zalig Kerstmis. Zalig klinkt wat beter dan Vrolijk of Gelukkig 

Kerstmis. Zalig is dan ook een overtreffende trap van gelukkig. Zalig is niet zomaar  aangenaam of 

heerlijk, maar uiterst aangenaam, uiterst gelukkig. Als we doden zalig verklaren, wil dat zeggen dat zij 

het eeuwig leven deelachtig zijn. En dat is heel wat meer dan een gelukkig aards leven. 

 

Dat brengt me op de zaligsprekingen uit de Bergrede (Mattheus 5: 3-9). U kent ze wel: zalig de armen 

van geest; zalig de treurenden; zalig de zachtmoedigen; zalig zij die hongeren en dorsten naar 

gerechtigdheid; zalig de barmhartigen; zalig de reinen van het hart; zalig de vredestichters.  

Een paar opmerkingen bij deze bekende zaligsprekingen. 

 

De armen van geest: Binnentreden in Gods Koninkrijk is alleen maar mogelijk als je tot de diepe 

erkentenis komt dat je helemaal niet kunt functioneren zonder dat je iets ontvangt. Het is nodig arm van 

geest zijn te zijn om van God genade te ontvangen. Dat is voorwaarde voor het binnengaan van het 

Koninkrijk van God.  Dat geldt ook nog vandaag. Vanuit het besef arm van geest te zijn mag men Gods 

genade ervaren om als christen in Gods Koninkrijk te zijn en tegelijk in deze wereld te functioneren zoals 

God het bedoelt.  

 

De zachtmoedigen: Ook anno 2017 zijn de zachtmoedigen zalig. De wereld gaat niet vooruit met kracht 

en geweld, met geld en met invloed. Maar de wereld zou zodanig moeten zijn opgebouwd dat alle 

mensen zich kunnen voeden, fatsoenlijk kunnen wonen, een gezin kunnen stichten in vrijheid, werk 

hebben om deze voorwaarden te realiseren, in harmonie met hun naasten te leven, respect hebben 

voor de schepping en deze niet verontreinigen of uitbuiten. 

 

De barmhartigen: Nog steeds geldt dat we barmhartig moeten zijn. Onze wereld is verre van ideaal, 

zodat er nog veel werk te doen valt. Er heerst hongersnood in grote delen van de wereld, niet iedereen 

heeft helder drinkwater, vluchtelingen worden niet overal liefdevol opgenomen, nog vele landen 

kennen de doodstraf, waarbij gevangen van staatswege worden vermoord.  

 

De reinen van hart: Jezus verwerpt de uiterlijke reinheid (zie Marcus 7: 23), maar benadrukt de reinheid 

van het hart. Degene die altijd eerlijk is en geen mens bedriegt, zal het eeuwige leven verkrijgen en God 

zien. Ook in onze tijd duurt eerlijkheid het langst. Geef iedereen het zijne, waar hij recht op heeft. Wie 

eerlijk denkt, doet en zich aldus gedraagt, heeft altijd het recht aan zijn zijde en zal bovendien het 

eeuwig leven verkrijgen. 

 

De vredestichters. Omdat God een God van vrede is, worden de vredestichters zonen van God 

genoemd. En een zoon van God verkrijgt het eeuwige leven. Ook in onze tijd worden aan vredestichters 

Nobelprijzen (voor vrede) gegeven.  En er is tamelijk grote waardering voor pausen, presidenten en 

andere autoriteiten die in staat zijn om jarenlange oorlogen om te zetten in vrede.  

 

Deze citaten worden de zaligsprekingen genoemd, omdat zij die zo leven het eeuwig leven verwerven. 

En die zijn pas zalig! 
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Bericht uit de Bed, bad en brood opvang 

 

Hij ijsbeert al een paar minuten voor het 

kantoor heen en weer, stipt op tijd voor de 

interview-afspraak. Een oudere man, klein van 

stuk en onberispelijk gekleed. De 73-jarige 

Droon was in de provincie Kabul een 

gerespecteerd man. Eigenaar van een succesvol 

exportbedrijf en gelukkig getrouwd met Bahar 

(69). Een fijn leven was het, knikt Bahar. Ze 

heeft zich bij haar man gevoegd, de twee 

glimlachen even naar elkaar.  

 

Hebben ze kinderen? Het lijkt zo’n onschuldige 

vraag. Bahar krimpt ineen, trekt de shawl een 

beetje voor haar gezicht en zwijgt. Het is aan 

Droon om het verhaal uit de doeken te doen. 

 

“Wij hadden drie kinderen, twee dochters en 

een zoon.” Bahar begint te huilen. Eén dochter 

is spoorloos, de zoon is dood. Vermoord door de 

Taliban. In hun eigen huis werd hij 

doodgeschoten, in hun bijzijn. De Taliban wilden 

hun dochter meenemen, ze zou aan een van de 

Taliban-mannen gegeven worden. 

Uitgehuwelijkt. Het meisje wilde niet. Droon en 

Bahar hebben hun dochter laten onderduiken. 

 

Daarop kwamen de Taliban verhaal halen. De 

familie zou boeten voor deze 

ongehoorzaamheid. Eerwraak was volgens de 

Taliban vereist. Vader en zoon werden in hun 

eigen huis neergeschoten, voor de ogen van 

moeder. Alleen vader overleefde het. Hij heeft 

de kogel nog in zijn lijf. De pijn is een dagelijkse 

herinnering aan de moord op hun zoon. Niet dat 

dat nodig is, want ze denken alle dagen aan 

hem.  

 

“Elke nacht zie ik mijn zoon voor me”, zegt 

Bahar, “elke nacht ben ik wakker met hem”. 

Droon raakt haar even aan. Ik moet denken aan 

de woorden van Koning Willem-Alexander in het 

interview met Wilfried de Jong, over zijn 

moeder en het overlijden van Friso: “En dan zie 

je wat het met een moeder doet als ze haar kind 

kwijtraakt.” Bahar is gebroken. “Ons leven is 

kapot”, zegt ze.  

 

Om te overleven vluchtten ze uit Afghanistan. 

De eerwraak was immers nog niet volledig 

ingelost. De IND geloofde hen niet, daarom 

kregen ze geen vergunning om hier te blijven. 

Volgens de IND zou hun leven in Afghanistan 

geen gevaar lopen. Droon en Bahar weten zeker 

van wel. Zij kennen de Taliban. De Nederlandse 

overheid heeft al geprobeerd om hen uit te 

zetten naar Afghanistan, maar kreeg het 

benodigde papierwerk niet voor elkaar. Dus 

werd het echtpaar op straat gezet.  

 

Droon is aan zijn hart geopereerd, staat onder 

behandeling bij een cardioloog en heeft COPD. 

Van zijn longen functioneert nog maar een 

kwart. “De IND heeft ons in de steek gelaten”, 

zegt Droon, “ze hebben ons leven nóg moeilijker 

gemaakt. Op straat leven… wij waren 

respectabele mensen.” Hij kijkt vertwijfeld. Ze 

zijn INLIA eeuwig dankbaar voor het feit dat ze 

nu onderdak hebben en toegang tot medische 

hulp.  

De juridische afdeling van INLIA kijkt of het 

echtpaar op medische gronden alsnog in 

Nederland mag blijven. Droon: “Wij hopen op 

menselijkheid bij de autoriteiten.” Het is, zegt 

een collega naderhand, een hoop die we in 

Nederland mogen koesteren.  

 

 

Ingezonden door INLIA te Groningen 

(International Network of Local Initiatives with 

Asylumseekers)
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Jongerenplatform 

23 december: Kerstgala in Dronryp 

 

Het jongerenplatform sluit zich dit jaar aan bij 

het Kerstgala in Dronryp. 

We hopen heel veel jonge mensen te 

ontmoeten, een dansje te maken en ook stil te 

staan bij het kerstkind. 

 

Voor wie: 14 t/m 30 jarigen. 

Wanneer: zaterdag 23 december 2017, inloop 

na de kerkviering van zeven uur 

Adres: Dûbelestreek 12, 9035 AJ Dronryp 

De feestelijke H. Mis van 19.15 uur zal 

voorgegaan worden door bisschop Van den 

Hout. 

Entree: € 3,- inclusief welkomstdrankje. Opgave 

is niet verplicht, wel gewenst. 

Opgeven bij:  e-mail adres: 

tinekeleijstra@hotmail.com  

Vermeld hierbij je naam en  leeftijd. 

 

 

2 - 4 Februari 2018: 

Vormselweekend in Appelscha 

 

Volgend jaar zal het bisdom weer een ‘Are You 

Ready’ weekend organiseren voor alle 

vormelingen van het bisdom.  

Ben jij er klaar voor? Een vraag, maar niet 

zomaar één… Are You Ready? We gaan in dit 

weekend samen God zoeken en hem beter leren 

kennen. 

Ga jij binnenkort je Vormsel ontvangen, of heb 

je dit pas ontvangen? Kom dan met ons mee om 

een weekend samen op te trekken! Een 

weekend met plezier, nieuwe vrienden, 

diepgang, echtheid, vreugde, verwondering, 

spel, wedstrijdjes, film, muziek en God. Kom 

alleen of met je hele groep. 

 

Locatie: Kampeerboerderij Nijsingh, Tilgrupsweg 

5, Appelscha 

Aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl 

Info: p.timmermans@bisdomgl.nl 

Whatsapp: 06-24863901 

Kosten: € 35,- per vormeling kunnen worden 

gedeeld tussen de parochie en de ouders.  

Sponsors zijn welkom! 

 

 

Zaterdag 16 december: Kerstconcert  

R.K. Kerkhof 

 

Het is traditie dat het Nicolaaskoor uit Haren het 

jaarlijkse Kerstconcert in de kapel van het R.K. 

Kerkhof Groningen verzorgt. Dit jaar heeft het 

concert als thema: 300 jaar Kerstvloed 1717-

2017.  

 

Op Kerstavond 1717 werd de kust van 

Noordwestelijk Europa getroffen door een 

stormvloed, met 13.000 slachtoffers als gevolg. 

Deze ramp staat centraal in de verhalen, die 

tussen de liederen door verteld worden.  

 

Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop 

staat er een glas Glühwein voor u klaar en kunt 

u een donatie achterlaten 

 

 

K.V.G. Nieuws  Groningen 

 

Dinsdag 12 december: Kerstbijeenkomst 

 

Om 19.00 uur beginnen we met een kerstlied. 

Mevr. Ida Wieringa is molenaar van de molen 

Goliath bij de Eemshaven. Zij gaat onze avond 

opluisteren met prachtige kerstverhalen. Daarna 

gaan we samen genieten van een broodbuffet. 

De kosten bedragen € 5.- 

 

De avonden worden gehouden in wijkcentrum 

De Berk, Berkenlaan 238. 

 

Tot ziens! 

Betsy Dietvorst (050 - 5711343) 

 
 

mailto:tinekeleijstra@hotmail.com
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Seniorenmiddagen 

 

Terugblik 

 

Dinsdagmiddag 7 november j.l. was een 

gezellige en geslaagde middag. Egbert van der 

Werff  nam ons aan de hand van projecties mee 

naar het Heilige land en dan speciaal naar de 

plaatsen waar Jezus geleefd en opgetreden 

heeft. Beginnend bij de geboortekerk en 

eindigend bij de grafkerk. Ook vertelde Egbert 

over de ontmoetingen die de bedevaartgangers 

hadden met  Christenen van verschillende 

kerken en de zware omstandigheden waarin zij 

leven. Ook ontspannende ogenblikken, zoals 

een boottocht over het meer van Galilea, 

ontbraken niet. Helaas kon maar een kleine 

selectie van het materiaal worden getoond, toch 

is Egbert er in geslaagd, om binnen de 

beschikbare tijd een goed beeld te schetsen van 

deze mooie bedevaart. 

 

 

Kerstmiddag 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze traditionele 

Kerstmiddag op dinsdagmiddag 19 december 

2017. 

Attentie: PROGRAMMA WIJZIGING 

Door een misverstand is de kerk ’s middags niet 

beschikbaar voor onze gebruikelijke 

Eucharistieviering. 

Bragi heeft de kerk ’s avonds afgehuurd voor 

een concert en zij beschikken vanaf 2 uur over 

de kerkruimte om alles in orde te brengen. 

Duizendmaal excuses van de verantwoordelijke 

persoon, hij had verkeerd op de kalender 

gekeken. Kan gebeuren. We zullen nu de 

middag in de parochiezaal om 3 uur beginnen 

met een moment van inkeer onder leiding van 

onze pastoor. Het middagprogramma blijft 

ongewijzigd met een kerstverhaal, kerstquiz, 

voordrachten en samenzang onder begeleiding 

van Dré Meijer. 

Het wordt ongetwijfeld weer extra gezellig. Tot 

ziens op 19 december a.s. 

Aanvang: 15.00 uur. 

Afsluiting: 16.30 uur. 

 

 

Nieuwjaarsvisite 

 

Het lijkt nog zo ver weg, maar toch willen we u 

nu alvast wijzen op onze Nieuwjaarsvisite op 

dinsdagmiddag 9 januari 2018. 

Een mooie gelegenheid om oude bekenden de 

hand te schudden en het glas te heffen op het 

nieuwe jaar. 

Aanvang 15.00 uur. 

Sluiting: 16.30  uur. 

 

Werkgroep Seniorenmiddagen 

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 4 januari 2018.  

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 8 januari 2018  (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.  
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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/

