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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 
Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen 
Telefoon 050 - 3 12 52 82 
info@sint-michael.nl 
Dependance Sint Franciscus 
Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen 

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

 
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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20 april 2018 
t/m 

2 juni 2018 

 
7 april 

 

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

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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Pasen – feest van de verwondering 

 

De christen is een mens van verwondering en bewondering. Hij heeft iets bijzonders: ogen die zien wat 

anderen vaak niet zien. Te midden van een onttoverde wereld, waar alles zijn geheim dreigt te verliezen, 

houden christenen plaats vrij voor het mysterie. De mensen en de dingen zijn meer dan ze op het eerste 

gezicht lijken. 

Maar christenen zijn niet naïef, zijn niet blind voor het kwaad in de wereld. Ze gaan niet in een grote 

boog om lijden en kwaad heen. Integendeel, ze gaan er dwars doorheen, met Jezus voorop. 

 

Deze ongewone blik, open voor het mysterie, is ons gegeven. God zelf heeft ons gevoelig gemaakt voor 

zijn geheimen. De zin van de verwondering ligt in het hart van iedere mens, maar voor de christen op 

een bijzondere manier. Alles wat leeft en beweegt zegt uiteindelijk iets over God. In de eerste plaats de 

schepping. 

We mogen ons verwonderen over God omwille van zoveel, zijn grootheid, zijn goedheid en schoonheid, 

zijn geduld en nabijheid. 

 

De weg van bewondering en verwondering is wel een 

paasweg: hij loopt over een Goede Vrijdag en het Kruis. Jezus 

is meer dan reden tot verwondering: zijn geboorte in 

Bethlehem, zijn genezingen en zijn goedheid voor de 

zondaars, zijn lijden en opstanding. En niet te zwijgen over 

zijn Geest die sinds Pinksteren de aarde en de 

mensengeschiedenis doordringt. 

 

We mogen er ons over verwonderen dat God tot ons heeft 

willen spreken. Dat vinden wij gewoon, maar God had ook 

kunnen zwijgen zoals de goden van buurgodsdiensten van 

Israël. Maar de God van Israël spreekt, is bekommerd om zijn 

uitverkoren volk, om ons en wil Israël en ons bevrijden. En 

steeds weer klinkt het woord van profeten en psalmisten: wacht u ervoor te vergeten. Dat doet Israël 

telkens, dat doen wij mensen zo gauw. De wortel van onze verwondering ligt ook in ons geheugen: wij 

kunnen en mogen de Christus en zijn doortocht op deze wereld niet vergeten. 

 

De eerste verwondering in het nieuwe testament is die van de herders, de armen en de kleinen, van 

hele menigtes: “zij verheerlijkten God die zulk een macht aan mensen had gegeven” (Mt.9). 

Maar de verwondering wordt anders: een weerloze, zwijgende Messias voor Pilatus hadden de Joden 

niet verwacht. 

Dan kwamen de dagen van zijn passie en dood, en in het duistere negende uur van Goede Vrijdag is er 

toch weer die verwondering: “waarlijk deze mens was een Zoon van God” zegt de Honderdman. 

Vrees en vreugde overrompelt de leerlingen bij Jezus’ verrijzenis. 

Die maken beide deel uit van de paasverwondering waarin wij  mogen leven, omdat Hij verrezen is. 

 

Zalig Pasen! 

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 - 25 maart 2018,  Palmzondag 

Lezingen Jesaja 50:  4  -  7   |   Fillippenzen 2:  6   -  11   |   Marcus 14:  1  -  15,  47 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis met Palmwijding 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis met Palmwijding 
    Hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hout 
     

 

Woensdag - 28 maart 2018,  Chrismamis 

                                     St.-Jozefkerk 

   19.30 Chrismamis 
    Hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hout 
     

 

Donderdag - 29 maart 2018,  Witte Donderdag 

                                     St.-Jozefkerk 

   19.00 Hoogmis 
    Hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hout 
     

 

Vrijdag -  30 maart 2018,  Goede vrijdag - vasten- en onthoudingsdag -  

                                     St.-Jozefkerk 

   14.00 Kinderkruisweg 
   15.00 Herdenking van het lijden en sterven 
    van de Heer 
    Hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hout 
   19.00 Kruisweg 
     

 

Zaterdag - 31 maart 2018,  Paaszaterdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 20.30 Paaswake 22.00 Paaswake 
    Hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hout 
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag - 1 april 2018,  Pasen - Verrijzenis van de Heer 

Lezingen Handelingen 10:  34a,  37 - 43   |   Kolossenzen 3:  1  -  4   |   Johannes 20:  1  -  9 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Plechtige Hoogmis 
 11.30 H. Mis (Papiamento)   
 13.00 Hoogmis (Pools)   
     

 

Maandag - 2 april 2018,  Tweede Paasdag 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Hoogmis 
     

 

Zondag - 8 april 2018,  2e zondag van Pasen - zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

Lezingen Handelingen 4:  32  -  35  |   1 Johannes 5:  1  -  6   |   Johannes 20:  19  -  31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 

17.00 H. Mis (Pools) 11.00 
Gezinsmis waarin de Eerste 
Communicantjes 

    zich voorstellen 
   15.00 Lof van de Goddelijke Barmhartigheid 
     

 

Zondag - 15 april 2018,  3e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 3:  13  -  15,  17 - 19   |   1 Johannes 2:  1  -  5a   |   Lucas 24:  35  -  48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag - 22 april 2018,  4e zondag van Pasen 

Lezingen Handelingen 4:  8  -  12   |   1 Johannes 3:  1  -  2   |   Johannes 10:  11  -  18 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 09.00 Latijnse H. Mis 
 17.00 H. Mis (Pools) 11.00 Hoogmis waarin 18 kinderen hun 
    Eerste H. Communie ontvangen 
     

 

 
R.K. Kerkhof 

 

Op maandag 9 april 2018  (2 april is het Paasmaandag) 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. 



AGENDA  
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                    April 2018 

05 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancentrum om 9.30 uur. 

08 Plechtig lof in het kader van de Zondag 

van de Goddelijke Barmhartigheid. In de 

St.-Jozefkathedraal om 15.00 uur. 

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

om 9.30 uur. 

10 K.V.G avond. 

10 Lezing over het Kremlin en de Orthodoxe 

kerk door Dr. S.A.M. van Koningsbrugge. 

Om 20.00 uur in de parochiezaal. 

19 Derde avond Bijbel lezen met Pastoor 

Tolboom. Om 20.00 uur in de 

parochiezaal. 

24 Afsluiting K.V.G Seizoen. 

24 Lezing over de Islam: Uitdaging of 

bedreiging? Door Mr. J. van Voorst tot 

Voorst. Om 20.00 uur in de parochiezaal. 
 

 
Lezingen in de Sint Martinusparochie  
 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in de 
pastorie, Radesingel 4, Groningen 
 
Dinsdag 10 april 2018: Het Kremlin en de 
Orthodoxie: Kerk en Staat in Rusland in heden 
en verleden 
Door Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van 
Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en 
politiek van Rusland aan de RUG en directeur 
Nederland-Rusland centrum 
 
Kerk en staat hebben in Rusland altijd een innige 
band gehad. Dit stamde uit Byzantijnse tijden 
toen symfonia en harmonia de samenwerking 
symboliseerden. In de Russische geschiedenis 
valt een innigheid tussen kerk en staat waar te 
nemen die bij andere landen ontbreekt. Hoe is 
dit zo gekomen en waarom is deze symbiose na 
de val van het Communisme wederom actueel? 
Oftewel, kan men in het huidige Rusland wel 
spreken van een scheiding tussen Kerk en Staat? 
 

19 april 2018: Samen Lezen in het Oude 
Testament - Prediker 
Met Drs. J.J.G. Tolboom, pastoor te Assen 
 
Derde avond van de driedelige cursus over het 
Oude Testament o.l.v. pastoor K. Tolboom. 
Deze keer geen verhalen over beroemde 
personen uit het Oude Testament, nu verdiepen 
we ons in het boek Prediker. Een heel aantal 
levenswijsheden zijn hier bij elkaar gezet. Aan 
het begin van het boek is te lezen dat koning 
Salomo de schrijver ervan is, maar….is dat wel 
zo? In ieder geval hebben we hier te maken met 
een gedeelte van het Oude Testament dat bij de 
hedendaagse mens het meest in de smaak lijkt 
te vallen. Hoe komt dat? 
Graag een bijbel meenemen! 
 
24 april 2018: Islam, uitdaging of bedreiging 
 
Door Mr. Joris van Voorst tot Voorst, directeur 
van Kerk in Nood Nederland te ’s Hertogenbosch 
 
Omdat christenen vooral in landen met een 
Moslim meerderheid worden vervolgd, 
ontkomen we niet aan de vraag wat de Islam 
zegt over de omgang met Christenen. 
Kerk in Nood maakt helder wat de Koran en 
Moslim geleerden zeggen en laat de praktijk, 
het leven van Christenen in diverse Islamitische 
landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten 
hoe de Katholieke Kerk de dialoog met de Islam 
ziet. 
 
 
 Collecte doeleinden: 
25 maart:  1. Parochie 
  2. Vastenaktie 
28 maart: 1. Parochie 
29 maart: 1. Parochie 
31 maart: 1. Parochie 
  2. Onkosten Goede Week en Pasen 
1 april:  1.  Parochie 
  2. Onkosten Goede Week en Pasen 
8 april:  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding Bisdom 
15 april: 1. Bloemversiering Kerken 
  2. Restauratie Orgel 
22 april: 1. Werkgroepen Parochie 
  2. Energiekosten 
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Vieringen Goede Week 
 
28 maart: Oliewijding in St.-
Jozefkathedraal 
 
Op woensdagavond  28 maart om 19.30 uur is 
de Chrismamis in de St.-Jozefkathedraal waarin 
de bisschop, Mgr. C.F.M. van den Hout, de H.H. 
Oliën, catechumenenolie, ziekenolie en H. 
Chrisma, zal zegenen c.q. wijden.  
Priesters, pastoraal werkers en 
vertegenwoordigers van alle parochies van het 
bisdom zijn daarbij aanwezig. Iedereen is van 
harte welkom bij deze bijzondere H. Mis in de 
Goede Week. 
 

Vieringen op Goede Vrijdag  
 
Op Goede Vrijdag is er in de St.-Jozefkathedraal 
om 14.00 uur de Kinderkruisweg. Om 15.00 uur 
is de plechtige liturgische viering van Jezus’ 
lijden en sterven. ’s Avonds om  19.00 uur 
bidden we de kruisweg, een meditatieve devotie 
over Jezus’ lijden en sterven, waarbij de Via 
Crucis van Frans Liszt wordt uitgevoerd, welke 
hij speciaal voor de kruisweg heeft 
gecomponeerd. 

 
St.-Franciscuskerk – Goede Week 
 
Dit jaar vinden er geen vieringen plaats op Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag in de St.-
Franciscuskerk. Op Goede Vrijdag is de kerk 
geopend van 14.30 tot 15.30 uur. Er is 
gelegenheid om zelf de kruisweg te bidden. Men 
kan bloemen meebrengen en neerleggen bij het 
kruis. De voorkeur gaat uit naar gele of witte 
bloemen. 
 

Biechtgelegenheid in de Goede Week 
 
Goede vrijdag aansluitend op de middagviering 
(er zijn 2 biechtvaders). 
Paaszaterdag om 15.00 uur: korte boeteviering 
en biechtgelegenhed voor jongens en meisjes 
van de basisschool. 
Paaszaterdag van 16.00-17.00 uur. 
 

Voorbereiding op Pasen 
Biechtgelegenheid voor jongens en 
meisjes 
 
Als we een feest thuis gaan vieren maken we 
alles schoon en bereiden we ons voor. 
Pasen is het grote feest in de Kerk. Daar 
bereiden we ons op voor in deze 40-dagentijd. 
Nog persoonlijker kun je dat doen door Jezus 
vergeving te vragen voor de dingen die niet 
goed waren om zo jouw hart mooi te maken om 
Hem op Pasen in de H. Communie te kunnen 
ontvangen. 
Daartoe willen we op Paaszaterdag jou 
uitnodigen voor een korte boeteviering en een 
persoonlijke biecht om 15.00 uur ’s middags in 
de St. Jozefkerk. Pastor Jellema en pastoor 
Wagenaar zijn daar. Bij een van hen kun je het 
sacrament van boete en verzoening ontvangen. 
 

Verdieping tijdens het Paastriduum 
 
Om de drie grote dagen van de Goede Week 
nog nauwer met de Kerk mee te vieren willen 
wij op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
tenslotte Paaszaterdagmorgen u de gelegenheid 
bieden zich op de plechtigheden voor te 
bereiden in gezamenlijk gebed, overwegingen, 
stilte en inleiding op de liturgische viering van 
die dag in de parochiezaal. 
 
Witte Donderdag (29 maart) van 16.00-18.00 
uur. 
Daarna soep en broodjes. 
Goede Vrijdag (30 maart) van 12.00-14.00 uur. 
Daarna koffie/thee, broodjes (geen vlees!). 
Paaszaterdag – Stille zaterdag (31 maart) van 
10.00-12.00 uur. 
Wij overwegen dan de grafrust van Jezus – de 
nederdaling ter helle – inleiding op de 
Paaswake. 
Om 12 uur sluiten wij af en wensen elkaar een 
Zalig Pasen. 
 
Opgave vooraf wenselijk (i.v.m. broodjes en 
soep) bij de parochiesecretaresse, mevr. Lidy 
ten Voorde, telefoon 050 – 3124215 (tussen 
10.00 – 15.30 uur). 
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 Misintenties 
 
St. - Jozefkerk 
 
25 maart: Jan van Schaik 
  Harmina Menninga 
  Abraham Westers 
1 april:  Yvonne Kessels – Snijders 

Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 

8 april:  Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
15 april: Ton Duijvesteijn 
22 april: Jan van Schaik 
 
St. - Franciscuskerk 
 
1 april:  Gre Staal 
15 april:  Gre Staal 
22 april: Gre Staal 
  Pater Ton Heijmans s.j. 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap: 
 Stella Pentenga 
 Fadi Lahlou 
 Juliët Poot 
 Olivia Lodder 
 
In de vrede van de Heer zijn overleden: 
 Harmina Menninga (95 jr) 
 Abraham Westers (89 jr) 

Eerste H. Communie 
 
Op 22 april doen 18 kinderen hun Eerste H. 
Communnie: 
Rozy Abu-Oqsa, Estefania Bezemer, Joris Borst, 
Justin Cisek, Leon Elting, Edwin Gedra, Sofia 
Kavatsyuk, Loulou le Large, Dianeesha Mathilda, 
Benjamin Melenhorst, Farah Nader, Eddymond 
Poul, Chanel Oviedo, Raynon Ricardo, Mare 
Sloot, Daniël Tuinhof, Valerie Zwietink en Dietje 
Zwitser. 
Rinayda Rosaria (doet de Eerste H.Communie 
elders, volgt wel de voorbereiding hier). 

Oproep Kinderkoor 
 
Zingen is dubbel bidden en als kinderen zingen 
misschien wel 4 keer! Het kinderkoor zingt 
ongeveer 4 keer in een jaar en we zoeken 
versterking. Het is een leuke groep die we nu 
hebben, maar we zijn hard op zoek naar nog 
een aantal kinderen. We oefenen ongeveer 3-4 
keer in de weken voordat we gaan zingen 
tijdens de H. Mis. Dus ben je tussen de 7 á 8-15 
jaar, kun je lezen en heb je plezier in zingen, 
zing en oefen dan met ons mee!  
Wil je meer informatie? Vraag dan Lidy ten 
Voorde, de secretaresse van de parochie, of 
vraag Mark en Nanja Borst, 050-5491738. 

H. Vormsel 
 
Op zondag 17 juni zal de bisschop, Mgr. C.F.M 
van den Hout, in de Hoogmis van 11 uur, het H. 
Vormsel toedienen. Jongeren die net naar de 
middelbare gaan of daar al waren, kunnen zich 
opgeven voor de voorbereiding bij de 
parochiesecretaresse mevr. L. ten Voorde, tel. 
050 - 3124215 op werkdagen tussen 10.00 en 
15.30 uur. 
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Goede Week en Pasen 

 

Het is bijna Pasen, maar eerst nog de laatste weken van de 40 dagentijd en natuurlijk de Goede Week.  

Wat is er nu goed aan die week? Het gaat er toch over dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met 

Jezus?  

Laten we het eens omdraaien. Op zaterdag 24 maart gaan we met elkaar in de pastorie 

Palmpaasstokken maken. Een Palmpaasstok heeft eigenlijk het hele verhaal over Jezus’ kruisdood en 

Verrijzenis in 1 symbool.  

Met Palmpasen zingen we: ‘Hosanna, Hosanna, de Koning komt’ In de tijd dat Jezus op aarde leefde, 

dachten de mensen dat hij hen zou bevrijden van de Romeinen en dat hij ging vechten tegen die nare 

onderdrukkers!  

Maar God heeft een ander plan, een beter plan!  

Probeer samen in deze laatste weken voor Pasen, te lezen in de bijbel over wat er allemaal in die tijd 

gebeurde. Wat betekent dat nu voor ons? Hoe heeft Jezus ons bevrijd? Het is ook mooi om met elkaar 

op te zoeken welke rituelen er in de verschillende vieringen (Palmpasen, Witte donderdag, Goede 

Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaswake) voor komen en wat dat betekent.  

Om je hierbij te helpen, heb ik via Stichting Samuël Advies een knutselwerkje gevonden. Hiermee kun je 

in de Goede week aan de slag (zie hiervoor pagina's 10, 12 en 14). Veel knutselplezier! 

 

Nanja Borst 

 

24 Maart: Palmpaasstokken maken 

 

Op zondag 25 maart is het Palmzondag en dan kunnen alle kinderen 

aan het einde van de Hoogmis van 11 uur met een zelfgemaakte 

palmpaasstok meelopen in de processie in de St.-Jozefkathedraal. Bij 

goed weer lopen we daarna nog een rondje over de singels. In de 

kinderwoorddienst van die zondag horen de kinderen het verhaal 

over de Goede Week.  

De palmpaasstok kunt u thuis samen met uw kind maken, of op 

zaterdag 24 maart tijdens het doe-uurtje in de parochiezaal. Alle 

kinderen uit de parochie zijn daar welkom van 11.00 – 12.00 uur. 

 

Graag voor de palmpaasstok zelf meenemen: 

- een kruis gemaakt van 2 stevige latjes van 75 cm en 50 cm. 

- naald en draad om rozijntjes aan te rijgen. 

- broodhaantje. 

Wij zorgen voor crêpepapier, palmtakje, rozijntjes, eitjes en verdere versiering voor de stok. 

Het maken van een palmpaasstok is arbeidsintensief en daarom zou het fijn zijn wanneer zoveel 

mogelijk ouders meekomen om hun eigen kind daarbij te helpen (u heeft daar ongeveer een half uurtje 

voor nodig). 

 

Werkgroep Kinderwoorddienst en Kindercrèche 
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Psalm 23 (22) Want naast mij gaat Gij. 

Door pastoor R. Wagenaar 

 

1. Psalm. Van David. 

 

De Heer is mijn herder,  

 niets kom ik tekort.  

 

2. Hij laat mij weiden op groene velden. 

 Hij brengt mij aan water, 

 waar ik kan rusten,  

 

3. Hij geeft me weer frisse moed. 

 Mijn schreden leidt Hij langs rechte 

paden 

 omwille van zijn Naam. 

 

4. Al voert mijn weg door donkere kloven,  

 ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.  

    Uw stok en uw herdersstaf 

 geven mij moed en vertrouwen. 

 

5. Gij nodigt mij aan uw tafel 

 tot ergernis van mijn bestrijders. 

    Met olie zalft Gij mijn hoofd, 

 mijn beker is overvol. 

 

6. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 

 elke dag van mijn leven. 

    Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

 voor alle komende tijden. 

 

Het is een van de bekendste psalmen, zo dikwijls 

op muziek gezet. 

De Heer is mijn herder die mij van de woestijn 

naar de oase brengt, waar water is en grazige 

weiden. Van de oase neemt Hij mij dan mee 

onder zijn tent: de herder wordt gastheer. We 

genieten een feestmaal: de olie vloeit over mijn 

hoofd en de beker wijn is overvol. 

 

‘De Heer is mijn herder’. Is het een jubelkreet? 

Een geloofsbelijdenis? Misschien de uitroep van 

een verrukkelijke ervaring? Wellicht ook een 

besef, pas verworven aan het einde van de 

samen afgelegde weg. Je zou het een 

liefdesverklaring kunnen noemen. 

‘Omwille van zijn Naam’. Alles is gratis en vindt 

in Hem zijn bron en grond. Geen onheil vrees ik, 

want naast mij gaat Gij. Die erkende nabijheid is 

mijn heil. 

De stok dient om gevaren af te slaan, de staf om 

te ondersteunen. 

 

Vanaf vers 5 treden we binnen in intimiteit en 

mogen we een gemeenzaam feest delen. 

Het laatste vers overziet zelfs de hele toekomst: 

de bron van geluk en goddelijke goedheid zal 

nooit meer verstillen. Het Huis van de Heer is nu 

geen tijdelijke tent meer, maar eerder Zijn 

Tempel. 

 

De vele beelden en symbolen, de groene weide, 

het levende water, de heerlijke olie, de 

boordevolle beker, roepen van alles op. De 

kerkvaders hebben in de laatste drie de 

wezenlijke stappen herkend van de christelijke 

initiatie: doopsel, zalving en eucharistische 

tafelgemeenschap, zowel in deze tijd als in de 

voltooiing van het hiernamaals. 

 

‘De Heer is mijn herder’: Hij is het want Hij was 

het; Hij is het en zal het blijven voorgoed! Voor 

een christen is die herder op de eerste plaats 

Jezus, de Goede Herder uit het evangelie (Joh 

10). Alleen Hij in mijn nabijheid telt nog: naast 

mij gaat Gij. 
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Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid 8 april 2018  

 

Zondag 8 april is de Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid. Deze feestdag is ingesteld door 

paus Johannes Paulus II op inspiratie van de 

Heilige Zr. Faustina Kowalska. 

Zondagmiddag om 15.00 (het uur van de 

Goddelijke Barmhartigheid) is er een plechtig 

Lof.  

Tijdens het Lof, dat tot ongeveer 15.45 uur 

duurt, zal de rozenkrans van de Goddelijke 

Barmhartigheid gebeden worden. Voor (vanaf 

14.30 uur) en na het Lof bestaat de gelegenheid 

tot het ontvangen van het sacrament van Boete 

en Verzoening. 

Ter voorbereiding op deze zondag kan men een 

noveen houden die op Goede Vrijdag begint. 

Noveenboekjes liggen vanaf vrijdag 16 maart, in 

verschillende talen, achter in de kerk. 

 
 

Zr. Faustina ontving boodschappen van Jezus, 

welke zij vastlegde In haar dagboek. Over de 

Barmhartigheid zegt Jezus tot haar: 

“Mijn dochter, als Ik door jou verlang dat de 

mensen Mijn barmhartigheid vereren, behoor jij

de eerste te zijn om jezelf door dit vertrouwen 

op Mijn barmhartigheid te onderscheiden. Ik 

verlang daden van barmhartigheid van jou die 

voort moeten komen uit liefde voor Mij. Je moet 

altijd en overal barmhartigheid aan je naaste 

bewijzen. Schrik hier niet voor terug en probeer 

jezelf er niet voor te verontschuldigen of jezelf 

ervan te ontslaan.  

Ik wijs je drie manieren aan waarop je 

barmhartigheid aan je naaste kunt bewijzen. De 

eerste: door de daad. De tweede: door een 

woord. De derde: door gebed. In deze drie 

graden is de volheid van barmhartigheid vervat 

en ze zijn het onbetwistbare bewijs van liefde 

voor Mij. Hierdoor eert een ziel Mijn 

barmhartigheid en bewijst er eerbied aan. Ja, de 

eerste zondag na Pasen is het feest van de 

Barmhartigheid, maar er moeten ook daden van 

barmhartigheid zijn. 

Ik verlang de verering van Mijn barmhartigheid 

door middel van een plechtige viering van het 

feest en door de verering van de geschilderde 

afbeelding. Door middel van deze afbeelding zal 

ik vele genaden aan zielen verlenen. Het moet 

een herinnering zijn aan de eisen van Mijn 

barmhartigheid, want zelfs het sterkste geloof is 

zonder werken vruchteloos.” (DB 742) 

 

Over het belang van de rozenkrans van de 

Goddelijke Barmhartigheid zegt Jezus tot haar:  

“Bid onophoudelijk de rozenkrans die Ik je 

geleerd heb. Wie die ook maar bidt zal grote 

barmhartigheid ontvangen op het uur van de 

dood. Priesters moeten die aan zondaren 

aanbevelen als hun laatste hoop op redding. 

Zelfs als zou het om een zeer verharde zondaar 

gaan, als hij deze rozenkrans maar één keer 

bidt, zal hij vanuit Mijn oneindige 

barmhartigheid genade ontvangen. Ik wil dat de 

hele wereld Mijn oneindige barmhartigheid 

kent. Ik wil aan die zielen die op mijn 

barmhartigheid vertrouwen onvoorstelbare 

genaden verlenen.” (DB 687) 
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Humanae Vitae: de grote profetie van 
paus Paulus VI 
 
Op 6 maart j.l. hield kardinaal Mgr. Dr. W.J. Eijk 
een lezing in de St.-Jozefkathedraal over de 
encycliek Humanae Vitae. hieronder volgt een 
samenvatting van de voorpublicatie van deze 
lezing in het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart. 
  
Paus Paulus VI publiceerde bijna vijftig jaar 
geleden Humanae Vitae. Daarin hield hij vast 
aan de katholieke traditie die contraceptie 
resoluut afwees als middel tot geboorteregeling.  
De essentie zijn de nummers 11 en 12. In nr. 11 
staat dat het de onveranderlijke leer van de 
Kerk is "dat iedere huwelijksdaad uit zichzelf 
gericht moet blijven op het doorgeven van 
leven". De paus constateert in navolging van 
Vaticanum II dat de huwelijksdaad de 
huwelijksliefde en de eenheid van de 
echtgenoten bevestigt en versterkt, die samen 
de essentie van het huwelijk uitmaken en de 
voortplanting tot essentieel doel hebben. 
Vóór het Concilie zagen veel moraaltheologen 
de huwelijkse eenheid en voortplanting beide 
als doel van de huwelijksdaad. Daarmee kon 
men het gebruik van anticonceptie 
rechtvaardigen. Het Concilie ontkrachtte dit 
door te stellen dat huwelijksliefde en de 
eenheid tussen de echtgenoten volgens de 
scheppingsorde van nature gericht zijn op de 
voortplanting als hun doel. Humanae Vitae 
baseert hierop dat de twee betekenissen van de 
huwelijksdaad - eenwording en voortplanting - 
verbonden zijn en dat men ze niet eigenmachtig 
mag scheiden. Eenwording en voortplanting 
opzettelijk scheiden door contraceptie, betekent 
God verhinderen zijn scheppingsplan te 
realiseren.  
 
In de jaren zeventig en tachtig werd binnen de 
Kerk een filosofische en theologische analyse 
van het huwelijk en de menselijke seksualiteit 
ontwikkeld, die rationele argumenten gaf voor 
de norm van Humanae Vitae. Men spreekt van 
het huwelijk als "wederzijdse totale gave", 
namelijk een wederzijdse gave op geestelijk, 
affectief en lichamelijk vlak. De authentieke 
gave op lichamelijk vlak komt tot stand in de 

huwelijksdaad. Door contraceptie om de 
verwekking van een kind tegen te gaan, 
blokkeren echtelieden de wederzijdse gave van 
het ouderschap en het doorgeven van het leven. 
Daardoor tasten zij de totaliteit van hun 
wederzijdse gave aan op lichamelijk vlak. 
Daarmee gaat contraceptie in tegen het wezen 
van het huwelijk. 
 
De Kerk wijst niet elke vorm van 
geboortecontrole af. Paus Pius XI bood in zijn 
encycliek Christi connubii (1930) al een opening 
voor het gebruik van periodieke onthouding.  
Een echtpaar is namelijk niet verplicht om 
zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Wanneer 
gezinsuitbreiding onevenredige gevolgen heeft, 
is het echtpaar niet verplicht om seksuele 
gemeenschap te hebben tijdens de vruchtbare 
periode van de vrouw. Humanae Vitae vraagt 
een "edelmoedig" en verantwoord ouderschap; 
dus naar vermogen, gelet op de fysieke, 
economische, psychologische en sociale 
omstandigheden. Wat verantwoord is, bepalen 
de echtelieden zelf op basis van hun gevormd 
geweten. Het persoonlijke geweten kan echter 
geen fundamentele normen veranderen die in 
Gods scheppingsordening verankerd liggen. 
  
Humanae Vitae was een profetisch document. 
Paus Paulus VI uitte de vrees dat de brede 
toegankelijkheid van met name de hormonale 
contraceptiepil - gelet op de zwakheid die 
mensen nu eenmaal eigen is - vooral jongeren 
tot voorhuwelijks seksueel verkeer zou kunnen 
verleiden, en gehuwden tot ontrouw en 
overspel. Ook vreesde hij dat mannen het 
respect voor hun echtgenotes zouden kunnen 
verliezen en frequente gemeenschap eisen, 
omdat het krijgen van kinderen gemakkelijk 
voorkomen kan worden. De seksuele revolutie 
bewijst dat zijn vrees niet ongegrond was.  
Humanae Vitae bereidde ook de weg voor 
documenten van de Congregatie voor de 
Geloofsleer over onder meer de ethische 
aspecten van kunstmatige voortplanting. 
Contraceptie betekent 'seksuele gemeenschap 
zonder voortplanting', kunstmatige bevruchting 
'voortplanting zonder seksuele gemeenschap'. 
In beide gevallen worden de twee betekenissen 
van de huwelijkse daad van elkaar gescheiden.
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Jezus is waarlijk opgestaan 
Door Dick van der Meijden 

 
Je kunt geloven dat Jezus is opgestaan, maar je kunt het met je verstand beredeneren. De opstanding is 
te staven met verschillende argumenten die ik hieronder uitwerk: de geschriften, de getuigen, de 
psychische transformatie van de leerlingen en de voorspellingen van de opstanding. 
 
De geschriften als bron 
Het verhaal over de opstanding is opgeschreven door vier verschillende auteurs in de geschriften die we 
evangeliën noemen. Hoewel deze evangeliën hun eigen invalshoek hebben, komen ze wat betreft de 
gebeurtenissen over de opstanding wonderlijk goed met elkaar overeen. De evangeliën zijn 
onafhankelijk van elkaar geschreven. En dat verhoogt het betrouwbaarheidsgehalte ervan enorm. 
 
De getuigen: volgelingen en leerlingen 
Jezus heeft zich na zijn opstanding aan velen vertoond. Het gaat in eerste instantie om vrouwen, als 
Maria van Magdala, Maria, de moeder van Joses, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, Salome, en 
nog enkele andere vrouwen. Verder is hij verschenen aan de (elf) apostelen en de Emmaüsgangers. 
Paulus meldt in zijn eerste Korintiëbrief nog vijfhonderd andere getuigen.  
In onze strafrechtspraak zijn twee getuigen voldoende om iemand te kunnen veroordelen. Waarom 
zouden we de vele getuigenissen van 20 eeuwen geleden onbetrouwbaarder achten dan de vereiste 
twee in onze eigen tijd? 
Opgemerkt zij dat de eerste getuigen vrouwen zijn. Dat schrijven alle evangelisten. Daarbij maken zij 
zich zeer kwetsbaar tegenover tegenstanders van de gedachte dat Jezus verrezen was. Dat feit verhoogt 
de betrouwbaarheid dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals zij deze beschreven hebben.  
 
De transformatie van de leerlingen 
De leerlingen ondergingen een complete psychische transformatie. Dat kan alleen maar als er iets 
bijzonders is gebeurd. De voorman van hun 'sekte' was terechtgesteld als een misdadiger; zijn 
volgelingen zijn als angsthazen weggevlucht en hebben zich opgesloten in een huis met ramen en 
deuren potdicht, bang dat ze het lot van hun voorman zullen delen. 
Zeven weken later zie je dezelfde mensen het nieuwe geloof verkondigen, terwijl zij voor niets en 
niemand bang zijn. Daarvoor riskeren ze niet alleen gevangenisstraf en martelingen, maar ze zijn zich 
bewust dat ze dat ook zullen ondergaan. En dat gedurende tientallen jaren tot de dag van hun 
(gewelddadige) dood. De leerlingen hadden ook gewoon weer stil kunnen gaan leven en terugkeren 
naar hun oude beroep: vissen in het Meer van Tiberias. 
 
De voorspellingen door Jezus 
Wetenschapsfilosoof Karl Popper heeft eens gezegd dat, wanneer een riskante voorspelling is vervuld, 
dit een bewijs is van de theorie. Deze stelling kan worden toegepast op de theorie van de opstanding. 
Want een aantal keren heeft Jezus zelf voorspeld dat hij zou opstaan uit de dood. Dat geldt zeker als een 
risicovolle voorspelling. Want als het niet was uitgekomen, hadden we nu geen wereldkerk in de vorm 
van het Christendom, en was Jezus waarschijnlijk allang vergeten. 
 
Conclusie 
Het verslag in de evangeliën, de vele getuigen, de radicale gedragsverandering van de leerlingen en de 
vervulling van (riskante) voorspellingen door Jezus zelf. Het zijn voldoende argumenten om de theorie 
van de opstanding te bevestigen als waar, vooral ook omdat alternatieve theorieën allen moeten 
worden verworpen. Of het gezond verstand het nu accepteert of niet, we kunnen niet anders dan één 
conclusie trekken: Jezus is waarlijk opgestaan. 
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Het lege graf 
Door Dick van der Meijden 

 
Na de opstanding was het graf leeg. Binnen een aantal weken na de opstanding hadden de apostelen in 
Jeruzalem vele bekeringen onder de Joden gemaakt. Ongetwijfeld is de opstanding van Jezus daarvoor 
doorslaggevend geweest. Men had de blijde boodschap van de opstanding geen dag kunnen volhouden 
als het graf niet leeg was geweest.  
In de Oudheid heeft men echter al verschillende theorieën als alternatieven naar voren geschoven voor 
de opstanding. 
 
De diefstaltheorie 
Zelfs als er geen wacht aanwezig is, is het nog onvoorstelbaar dat de discipelen het lichaam van Jezus 
hebben gestolen. Het is onvoorstelbaar dat de apostelen plotseling zo moedig  waren dat ze de nacht 
trotseerden om het lichaam weg te halen. Hoe hebben ze het uitgevoerd? Je moet toch een aantal 
volwassen mensen hebben om de steen weg te rollen en het lichaam te dragen. Hoe kon deze activiteit 
onopgemerkt blijven? Grafschennis gaat altijd gepaard met grote wanorde en achterblijvende chaos. Bij 
de diefstal van Jezus’ lichaam moeten de discipelen de tijd en de rust hebben gehad om de linnen 
doeken van het lijk af te wikkelen en deze netjes op te vouwen en in een hoek van het graf te leggen. 
Vervolgens hebben de dieven het lijk naakt vervoerd, wat tamelijk schandalig genoemd kan worden. 
Waar verberg je het lijk vervolgens, zonder dat de bergplaats nagespeurd kan worden? En waarom is in 
2000 jaar niets gevonden van wat ooit het lichaam van Jezus van Nazareth is geweest? 
 
De schijndoodtheorie 
Een ander hardnekkige theorie is de schijndoodtheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat Jezus slechts 
schijndood is geweest. Hij was nog in leven toen hij door Jozef van Arimatea in het graf werd gelegd. De 
schijndoodtheorie was de favoriete theorie tijdens de Verlichting. 
Tegen deze theorie getuigen de vier evangeliën, op grond waarvan geoordeeld moet worden dat Jezus 
daadwerkelijk aan het kruis is gestorven. De schijndoodtheorie levert alleen maar vragen op. Hoe heeft 
Jezus zich in zijn uiterst zwakke toestand ontdaan van het linnen waarin hij stevig was ingepakt? Hoe 
heeft hij van binnen uit de zware steen kunnen verwijderen, waaraan een paar mannen zich vertilden? 
En hoe is hij weggekomen met zijn verwonde voeten? Als Jezus slechts schijndood is geweest, wanneer 
is hij dan wel gestorven?  
 
Jezus is niet gekruisigd-theorie 
Jezus is helemaal niet gekruisigd. De moslims houden het op Judas Iskariot, die op deze manier moest 
boeten voor zijn verraad. Er zijn vier evangeliën die zeggen dat Jezus aan het kruis is gestorven. Het gaat 
over een man die ze kennen, ze weten hoe hij eruit zag en het zou hen echt opgevallen zijn als een 
ander in plaats van hem was gekruisigd. Voor deze stelling is geen enkele vorm van bewijs, terwijl voor 
de dood van Jezus meer bewijzen bestaan dan voor een gemiddeld persoon.  
 
De verkeerde graf-theorie 
Deze theorie betwijfelt of de vrouwen, die als eersten het lege graf ontdekken, er werkelijk  zeker van 
konden zijn dat dit het juiste graf was, het graf waar Jozef van Arimatea het lichaam Jezus had begraven.  
Ieder bewijs ontbreekt dat de vrouwen het bij het verkeerde eind hadden. Ook hier geldt dat er maar 
wat geroepen wordt, misschien omdat men liever een obscure theorie aanhangt dan gedwongen is de 
opstanding van Jezus als feit te aanvaarden. 
 
Conclusie: de geschetste alternatieven voor de opstanding falen allemaal.
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Van de Seniorenwerkgroep 

 

Paasmiddag 

Op dinsdagmiddag 27 maart 2018 organiseren 

wij weer onze paasmiddag. We beginnen om 

14.30 uur (half drie) met een Eucharistieviering 

in de St.-Jozefkathedraal. Aansluitend een 

gezellige middag in de parochiezaal. Pastoor R. 

Wagenaar zal ons aan de hand van projecties op 

een groot scherm vertellen over Pasen.  

We sluiten af om 17.00 uur (vijf uur). 

U bent van harte welkom. 

 

Lentetocht 

De paasmiddag is de laatste seniorenmiddag 

van dit seizoen.  

Dankzij sponsoren kunnen we woensdag 16 mei 

samen weer op Lentetocht. De opgavestrook 

vindt u in de volgende Rondom Sint Martinus. 

 

Werkgroep  Seniorenmiddagen 

 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 

 

Dinsdag 10 april: Lezing over Prinsjesdag 

Op de derde dinsdag in september kijken we 

graag tv, en vergapen ons aan de vaak fraaie 

hoedjes. De heer Raangs maakt ons wegwijs in 

de vele voorbereidingen op weg naar 

Prinsjesdag. Hij vertelt daarbij onder andere 

over de cavalerie en het ere-escorte. 

 

Dinsdag 24 april: Afsluiting seizoen 

Waar het uitstapje dit jaar heengaat blijft nog 

even een verrassing. Maar noteer de datum 

alvast in uw agenda. 

 

De avonden worden gehouden in wijkcentrum 

De Berk, Berkenlaan 238 (wijk Selwerd)  

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 

Tot ziens,  

Betsy Dietvorst (tel: 050 - 5711343)

Kapel Bisschop Nierman Centrum 

 

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 april 2018. 

 

 

Vastenactie 2018 

 

De Vastenactie 2018 richt zich op een project 

van de Zusters van het H. Hart van Jezus en 

Maria in Zambia.  

Zij zijn sinds 1962 actief in de Mbala-regio en 

hebben zich ingezet voor onderwijs en 

gezondheidszorg. Sinds de HIV-pandemie 

hebben de zusters in 1991 het Households In 

Distress (HID)-programma opgezet. Het doel  

van dit programma is de impact van HIV/aids te 

verminderen door voorlichting en  

gezondheidszorg, en door mensen te helpen in 

hun levensonderhoud te voorzien. De zusters 

zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in 

de regio die haar werk richt op HIV en aids. 

 

Het project richt zich op 300 hiv-positieve 

mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar 

of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag 

inkomen hebben - minder dan 6 euro per week 

– en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in 

hun huishouden tellen. 

 

Het doel van dit project is om deze mensen  te 

trainen om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun 

eigen onderneming kunnen starten.  

 

U kunt uw bijdrage in de bus achter in de kerk 

doen of overmaken op rekeningnr. NL89 INGB 

0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. 

Vastenactie 2018. 
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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/

