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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, Lars Sanders en Jabik Zeinstra. 
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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26 augustus 2018 
t/m 

29 september 2018 

 
4 augustus 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

Noord Mw. M. Melenhorst - Vroome 
Noorderhaven 49 
Tel. 06 – 22 54 93 46 

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

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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Een zomers feest in de Kerk 

 

De vakantie komt dichterbij. Een heerlijke tijd van loslaten, de teugels laten vieren, ontspanning. 

Daar zien we naar uit, zoals we er straks naar uitzien de draad van het gewone leven weer op te pakken. 

 

In het kerkelijk jaar is het ook een rustige tijd, weinig bijzondere dagen – op één na. En dan denk ik aan 

15 augustus – het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Je zou het het vierde grote feest kunnen 

noemen na Kerstmis, Pasen en Pinksteren.  

Ook nu gaat het over ons. Want wat Maria ten deel is gevallen bij haar ontslapen, zal ook eens ons deel 

zijn - van hen die Christus willen toebehoren. 

Geen mens is zo verbonden met de Drie-ene God als 

Maria. "Vol van genade" zei de engel Gabriël. 

Zij behoorde God al helemaal toe vanaf de ontvangenis 

in de schoot van haar moeder Anna.  

Zo was zij uitverkoren de moeder van Gods zoon te 

worden door de kracht van de Heilige Geest. 

 

Wij horen in de H. Schrift niet veel van Maria tijdens 

Jezus' leven, op enkele belangrijke momenten na en 

dan denk ik – na Jezus geboorte – aan de bruiloft van 

Kana waar zij door Jezus niet meer als zijn aardse 

moeder wordt aangesproken, maar in het licht van de 

heilsgeschiedenis wordt aangesproken als: "Vrouw, nog 

is mijn uur niet gekomen". Maria leidt het wonder in: 

"Doe maar wat Hij u zeggen zal." 

Ook onder het kruis, als Jezus zegt: "Vrouw zie daar uw 

zoon, zoon, zie daar uw moeder." Daar staat Maria voor 

de Kerk en Johannes voor alle gelovigen. Volkomen 

toegewijd is zij aan het heilsplan van God.  

 

Daarom heeft Maria, niet los te denken van haar 

goddelijke Zoon, als eerste ten volle mogen delen in de 

verrijzenis van haar Zoon, naar ziel en lichaam. Oud 

geloof - op 1 november 1950 bevestigd in de 

dogmaverklaring door paus Pius XII. 

Laten wij ons richten naar het voorbeeld van Maria om 

zo in haar heerlijkheid te kunnen delen. 

En waar u dan ook met vakantie bent, overal kunt u dit prachtige feest meevieren. 

Wij vieren het in de St.-Jozefkathedraal met de bisschop in de Hoogmis die dag om 11.00 uur. 

 

Een heerlijke vakantietijd wens ik u toe. 

 

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 -  8 juli 2018,  14e zondag door het jaar 

Lezingen Ezechiël 2:  2  -  5   |   2 Korintiërs 12:  7  -  10   |   Marcus 6:  1  -  6 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Gezinsmis  
 12.30 H. Mis (Pools)   
     

 

Zondag -  15 juli 2018,  15e zondag door het jaar 

Lezingen                        Amos 7:  12  -  15   |   Efeziërs 1:  3  -  14   |   Marcus 6:  7  -  13 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Hoogmis 
 12.30 H. Mis (Pools)   
     

 

Zondag -  22 juli 2018,  16e zondag door het jaar 

Lezingen Jeremia 23:  1  -  6   |   Efeziërs 2:  13  -  18   |   Marcus 6:  30  -  34 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  29 juli 2018,  17e zondag door het jaar 

Lezingen 2 Koningen 4:  42  -  44   |   Efeziërs 4:  1  -  6   |   Johannes 6:  1  -  15 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  5 augustus 2018,  18e zondag door het jaar 

Lezingen Exodus 16:  2  -  4,  12  -  15   |   Efeziërs 4:  17,  20  -  24   |   Johannes 6:  24  -  35 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zondag -  12 augustus 2018,  19e zondag door het jaar 

Lezingen 1 Koningen 19:  4  -  8   |   Efeziërs 4:  30  -  5:  2   |   Johannes 6:  41  -  51 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Hoogmis 
 12.30 H. Mis (Pools)   
     

 

Woensdag -  15 augustus 2018,  Maria Ten Hemelopneming 

                                     St.-Jozefkerk 

   11.00 Pontificale Hoogmis 
     

 

Zondag -  19 augustus 2018,  20e zondag door het jaar 

Lezingen Spreuken 9:  1  -  6   |   Efeziërs 5:  15  -  20   |   Johannes 6:  51  -  58 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09.30 Hoogmis 11.00 Hoogmis 
 12.30 H. Mis (Pools)   
     

Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
8 juli:   Overleden zoon Hans 
  Jan van Schaik 
  Overleden familie Medendorp - 
  Kerstholt 
  Minie ten Voorde 
15 juli:  Ton Duijvesteijn 
22 juli:  Jan van Schaik 
29 juli:  Jos Kerstholt 
12 augustus: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
19 augustus: Ton Duijvesteijn 
 
St. - Franciscuskerk 
 
8 juli:  Overleden familie Medendorp -
  Kerstholt 
15 juli:  Annie Kruisman – Meijer 
  Gre Staal 
22 juli:  Uit dankbaarheid 
29 juli:  Gre Staal 
  Jos Kerstholt 
12 augustus: Gre Staal 

Collecte doeleinden: 
8 juli : 1. Onderhoud gebouwen 
  2. Energiekosten 
15 juli  1. Parochie 
  2. Uitstapje misdienaars 
22 juli  1. Bloemversiering 
  2. Open Hof 
29 juli  1. Onderhoud gebouwen 
  2. Voedselbank 
5 augustus: 1. Parochie 

2. Priesteropleiding bisdom 
12 augustus: 1. Werkgroepen parochie 
  2. Caritaswerk parochie 
15 augustus: 1. Parochie 
19  augustus:  1. Altaarbenodigdheden 
  2. Bloemversiering kerken 
 

R.K. Kerkhof 
Op maandag 6 augustus  (1e 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.  

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 2 
augustus 2018. 



BERICHTEN 
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                    Augustus 2018 

02 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancentrum om 9.30 uur. 

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

om 9.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Joany Jans 
 Jirmeja Brugge 
 Jax Brugge 
 Riley Rauwerda 
 Tom Philip Huizinga 
  
Hebben het H. Vormsel ontvangen: 
 Alessandra Becchi 
 Jursley Concincion 
 Lilian Elting 
 Jandrelika Kelly 
 Andrew Kenepa 
 Jhurick Margaritha 
 Luganno Mathilda 
 Sharyanne Mathilda 
 Sharyantely Mathilda 
 Ludiney Peny 
 
Door het H. Doopsel en H. Vormsel werd in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Frederik Koolhof 

Kerkbalans 2018 

 
Tot en met mei ontving de parochie aan 
kerkbijdragen € 31.352,00. Dat is ca. 41% van het 
begrote bedrag van € 77.000. We hopen dat deze 
lijn zich voortzet en we het streefbedrag ruim 
zullen halen. Doet u alstublieft mee! 
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op 
rekening NL92  INGB  0000 0117 50 o.v.v. 
Kerkbalans Sint Martinusparochie, Groningen. 

€ 77.000 

€ 31.352 

0
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60.000

80.000

100.000

Streefbedrag Realisatie 1-6-18

Brandweeroefeningen in de St.- 
Jozefkerk 
 
De brandweer van Groningen gaat op 24 juli, 25 
juli, 14 augustus en 15 augustus vier 
brandoefeningen houden in de St.-Jozefkerk. De 
vier brandweerploegen van Groningen moeten 
ieder afzonderlijk oefenen. Tijdstip van de 
oefeningen: 13:30 tot 16:00 uur. 
Deze oefeningen worden gehouden op verzoek 
van de brandweer. Het doel van deze 
oefeningen is dat de brandweer beter weet hoe 
het gebouw in elkaar zit en daardoor adequater 
kan optreden bij een eventuele brand. De 
brandweer oefent met dit doel ook in de 
Martinikerk en de A-kerk. Daarnaast leveren de 
brandweeroefeningen informatie op die we als 
kerkbestuur kunnen gebruiken om de 
(brand)veiligheid te verhogen. 
 
Naast de brandweermensen, zijn er diverse 
ondersteunende mensen van de brandweer 
aanwezig (coördinatie, veiligheid, etc.). Ook zal 
men gebruik maken van acteurs die de rol van 
slachtoffer spelen. Naast deze acteurs wil de 
brandweer ook graag gebruik maken van 
kerkgangers die als publiek mee willen doen 
(zitten in de kerkbanken, etc.). Dit is vooral 
interessant voor kerkgangers die actief zijn in 
de bedrijfshulpverlening (BHV) of opgeleid zijn 
om ‘eerste hulp’ te mogen verlenen. Het 
kerkbestuur wil graag in contact komen met 
kerkgangers die voor hun werk ervaring hebben 
met BHV, zodat we weten wie eventueel kan 
bijspringen als er daadwerkelijk iets aan de hand 
is. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij 
het secretariaat van de Sint Martinusparochie.  
 
Het Kerkbestuur 

Digitaal betalen van de collecte 
 
In de St.-Jozefkerk kunt u tijdens de hoogmis de 
collecte digitaal betalen via GivT.  
Download de GivT-app in de App Store of 
Google Play en geef met uw mobiele telefoon. 
Kijk ook op www.givtapp.net 
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Efeze, plaats van de Ontslaping van Maria 

door Dick van der Meijden 

 

De H. Maagd Maria zou volgens de overlevering in Efese zijn overleden in het jaar 48 toen zij 59 jaar oud 

was. Maria zou zijn ontslapen in aanwezigheid van alle apostelen en aansluitend zijn opgenomen in de 

hemel. 

 

Efeze (Έφεσος; Ephesus) was in de 

oudheid een grote Ionische haven- 

en handelsstad aan de westkust van 

Klein-Azië (nu: Turkije) tegenover 

het eiland Samos. 

Efeze is rond 1100 voor Chr. 

ontstaan uit een groep 

nederzettingen rondom het 

heiligdom van  de plaatselijke 

vruchtbaarheidsgodin. Griekse 

kolonisten, onder wie de Ioniërs, veroverden het gebied en vestigden zich er. Zij stelden de plaatselijke 

godin gelijk met hun Artemis. Als leider van de Grieken geldt Androclus, die ook als de stichter van Efeze 

geldt. Efeze werd in 560 voor Chr. veroverd door koning Croesus van Lydië. In 550 voor Chr. werd 

begonnen met de bouw van de eerste tempel ter ere van Artemis, die in 436 voor Chr. werd voltooid. 

Deze tempel werd in 356 voor Chr. door de Perzen vernietigd. Daarna werd met de bouw van de tweede 

tempel werd begonnen. De stad groeide uit, vooral na Alexander de Grote, tot een van de belangrijkste 

steden van het hellenisme, waartoe de aanwezigheid van de in 323 voor Chr. voltooide grote tempel van 

de Efezische Artemis als een van de Zeven Wereldwonderen gold. Deze tempel had een afmeting van 

105 bij 50 meter, met 127 Ionische zuilen van 18 meter hoog. Het aantal bewoners van de stad nam toe 

tot 100.000. Het theater was geschikt voor 24.000 toeschouwers. Efeze was wisselend bezit van de 

Ptolemaeën en de Seleukiden. Na 133 voor Chr. werd Efeze door de Romeinen veroverd. Efeze beleefde 

een bloeitijd gedurende het Romeinse Rijk.  

 

De stad is vooral bekend van twee Bijbelboeken: de Handelingen van de Apostelen en de Brief van 

Paulus aan de Efeziërs.  

In de citadel staat de Johannesbasiliek, waar het graf van de apostel Johannes zou liggen. Op de heuvel, 

aan de andere kant van Efeze, staat het huis van Maria, dat gevonden werd op aanwijzingen en 

visioenen van de 19de-eeuwse Duitse non Anna Catharina Emmerich.  

Efeze was in 431 de plaats van het Concilie van Efeze, bijeengeroepen door keizer Theodosius II. Er werd 

verklaard dat er in Jezus geen twee personen naast elkaar stonden, maar dat goddelijke en menselijke 

natuur in één persoon verenigd zijn: de Zoon van God, de persoon van het Woord. Daarom komt de 

Maagd Maria de titel Moeder van God toe; zij is de moeder van Jezus de God-Mens en niet de moeder 

van de mens alleen. 

 

Efeze raakte in verval nadat de Turken in 1420 de stad hadden ingenomen. In latere tijden verzandde de 

haven en kwam de stad in het binnenland te liggen. Daardoor werd haar economische positie 

onhoudbaar en werd de stad uiteindelijk verlaten, zodat in Efeze alleen nog archeologen bezig zijn. 
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Psalm 51 (50):  de genade van het gebroken hart 
door pastoor R. Wagenaar 

 
3. God, ontferm U over mij in uw 

barmhartigheid, 

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 

4. Was mijn schuld volkomen van mij af, 

reinig mij van al mijn zonden. 

5. Ik erken dat ik misdreven heb, 

altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 

6. Jegens U alleen heb ik gezondigd, 

wat U tegenstaat heb ik gedaan. 

Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel, 

is het vonnis dat Gij velt gegrond. 

7. Ach, met schuld belast werd ik geboren, 

schuldig was ik toen mijn moeder mij 

ontving. 

8. Maar Gij hebt behagen in oprechtheid, 

Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. 

9. Sprenkel mij met hysop dat ik rein word, 

was mij dat ik witter word dan sneeuw. 

10. Maak mij weer ontvankelijk voor blijde 

klanken, 

 geef mijn gekastijde lichaam nieuwe 

levensmoed. 

11.  Wend uw ogen af van mijn gebreken, 

 scheld mij al mijn schulden kwijt. 

12.  Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 

 geef mij weer een vastberaden geest. 

13.  Wil mij niet verstoten van uw aanschijn, 

 neem uw Heilige Geest niet van mij weg. 

14.  Geef mij weer de weelde van uw zegen, 

 maak mij sterk in edelmoedigheid. 

15. Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren, 

 alle schuldigen terugvoeren tot U. 

16.  Houd mij ver van bloedschuld, God mijn 

redder, 

 dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. 

17.  Heer, maak Gij mijn lippen los, 

 dat mijn mond uw lof kan zingen. 

18. In geschenken hebt Gij geen behagen, 

 wat ik U ook bied, Gij wilt het niet. 

19. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, 

 een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij 

niet af. 

20. Wees ook Sion in uw goedheid weer 

genadig, 

 bouw de muren van Jeruzalem weer op. 

21. Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt 

bevolen, 

 dan komt men weer offeren op uw altaar. 

 
"Miserere", zo klinkt de aanhef van psalm 51 in 

het Latijnse getijdenboek. We denken aan het 

aangrijpende Miserere van Allegri, gezongen in 

de pauselijke hofkapel en door Mozart, die het 

daar hoorde, aan ons overgeleverd. 

Deze psalm is de boetepsalm bij uitstek in de 

reeks van de zeven boetepsalmen. Een psalm 

van David, toen de profeet Natan bij hem was 

geweest, na zijn zonde met Batseba, de vrouw 

van de Hethiet Uria, zijn trouwe veldheer: 

‘Ontferm u’.  

 

Deze psalm wordt in de abdijen, naar de Regel 

van  St. Benedictus, iedere dag gezongen. In het 

brevier staat hij voor iedere vrijdag. Het is een 

psalm voor de veertigdagentijd, voor elke dag. 

Een biddend hart weet dat deze psalm de kracht 

bezit om het zuiverste gebed in een hart los te 

weken en het te brengen tot de innigste vormen 

van rouw en lof, van vermorzeling en 

dankzegging, van sterke inkeer en van blijde 

zending. 

 

De psalm ontvouwt zich als een tweeluik, de 

verzen 3 tot 11 en de verzen 12 tot 19 met de 

verzen 20 en 21 als slotstuk. Er gaat een 

bijzondere paradox in schuil: dat de belijdenis 

van eigen schuld gevoed wordt door een des te 

dieper bekennen van wie God is. 

 
In de aanhef klinkt een beroep op Gods 

barmhartigheid. De H. Anselmus (12de eeuw) 

zegt: "Al is mijn zondigheid nog zo groot, uw 

grote ontferming overtreft alles." Maar ook 

Gods gerechtigheid wordt opgeroepen. 
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De psalmist plaatst zich onverschrokken onder 

het oordeel van God (vers 6b). De erkenning  

van zondigheid is een lering, een uitzicht dat 

God mij heeft bijgebracht (vers 8). Gij wilt 

waarheid op de bodem van mijzelf. 

Hier ontdekken we hoe het ware zondebesef 

geen vrucht is van zelfanalyse, maar ontspringt 

aan het dieper doordringen in Gods heiligheid 

en gerechtigheid. Immers, God zelf reikt in zijn 

gerechtigheid en in zijn barmhartigheid oneindig 

veel verder dan de som van mijn zonden, 

fouten, gebreken etc. Paul Claudel zegt: Jezus is 

mij inniger dan mijn schaamtegevoel ("Jésus, 

plus intérieur que la honte"). 

 
Deze psalm is vol van smeekbeden: "Ontferm 

u", "Was mij", "Reinig mij" enzovoort. Er zijn er 

wel twintig. In de centrale verzen 9 tot 14 zijn er 

alleen al twaalf in amper 6 verzen. We 

herkennen in vers 9 de woorden van het 

'Asperges me…'  (aspergere = sprenkelen). 

 

De tweede helft van de psalm (verzen 12-19) 

verwacht van God een herschepping als een 

nieuwe geboorte, eindigend in een lofgebed. 

Immers wie vergeven is, looft en getuigt. Hier 

speelt de Geest een wezenlijke rol. 

Vers 17: "Heer, maak mijn lippen los ..." Dit vers 

behoort tot de meest vermaarde verzen uit de 

hele bijbel. Zo begint het nachtgebed van de 

monniken, de metten, tot driemaal toe. De 

metten ('ad matutines' – tegen de ochtend) 

wanneer de nacht zijn einde nadert en de dag 

gaat beginnen. 

De ziel bidt in vertrouwen: "Heer, open mijn 

lippen." 

 

In de verzen 18 en 19 gaat het over het 

gebroken hart. Wie zijn hart heeft vernederd en 

vermorzeld, en het open houdt voor God, kan 

onmogelijk door God worden afgewezen. De 

laatste twee verzen verbreden het gebed van de 

enkeling naar de wederopbouw van Sion. 

Het betreft de Joodse gemeenschap na de 

ballingschap. 

Tegelijk is er een ruimer perspectief. Eens 

komen we allen samen, want dat wil God: vrede 

onder de volken. De nieuwe eenheid onder de 

mensen, de ware wereldvrede, begint in het 

gebroken hart, het mijne om te beginnen. 

 

Pastoor Kuipers verhuisd naar Voorhout 

 

Eind juni is pastoor Kuipers verhuisd naar 

Voorhout. Na zijn emeritaat in 2005 woonde hij in 

Groningen en verleende structureel assistentie in 

de Sint Martinusparochie: éénmaal per maand in 

de St.-Franciscuskerk, en in de St.-Jozefkerk bij de 

Latijnse liturgie en bij de internationale mis. 

 

Pastoor Kuipers werd op 18 juli 1965 gewijd. 

Daarna was hij kapelaan in Nijmegen. In 1967 is 

hij afgereisd naar Oeganda, omdat de bisschop 

van Kampala had gevraagd om iemand die 

verstand had van urbanisatie. Hij werd daar 

kapelaan bij een Oegandese pastoor en later 

bouwpastoor met de opdracht een nieuwe 

parochie te stichten. In 1977 keerde hij terug naar 

Nederland om Bijbelwetenschappen te studeren. 

Vervolgens ging hij weer naar Afrika, nu naar 

Ghana.  

 

Na terugkeer naar Nederland in 1983 werd hij 

pastoor in het Noorden: van 1984 tot 1992 in 

Bedum en van 1992 tot 2005 in Drachten. Daar 

ging hij met emeritaat, maar bleef niet stil zitten. 

Altijd geeft hij gehoor aan een beroep op hem. Hij 

gaf in Haarlem cursussen over het Oude 

Testament aan de priesteropleiding. Voor missen 

in het hele bisdom van Groningen-Leeuwarden 

kon men een beroep op hem doen.  

 

De parochie is hem dankbaar voor zijn inzet. Wij 

zullen hem missen. Het ga hem goed! 

Op zijn verzoek hierbij zijn nieuwe adres: 

H.M. Kuipers 

Rijnsburgerweg 4 – 026 

2215 RA  VOORHOUT 

Tel. 0252 - 349330 
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Verslag van de parochieavond  
31 mei 2017 
 
De jaarlijkse parochieavond vond plaats op 
donderdag 31 mei 2018. Het kerkbestuur blikte 
terug op het jaar 2017. Er waren 19 parochianen 
aanwezig. Hieronder leest u het verslag van de 
avond. 
 
1. Opening (Peter Traas, vicevoorzitter) 
Dhr. Traas opent de parochieavond en vraagt 
pastoor Wagenaar de avond te willen openen 
met een gebed. Na het gebed houdt pastoor 
Wagenaar een korte overweging over 
Sacramentsdag, dat op deze dag valt, maar op 
zondag gevierd wordt.  
 
2. Mededelingen (Peter Traas, vicevoorzitter, 
personeel&organisatie) 
Dhr. Traas stelt de leden van het kerkbestuur 
voor aan de aanwezigen: pastoor R. Wagenaar 
(voorzitter), Peter Traas (vicevoorzitter), Jos 
Hettinga (penningmeester) en Geert Kloetstra 
(bouwkundige zaken). Vanwege afwezigheid van 
Anita Wortelboer-Feunekes (secretaris), heeft 
het kerkbestuur Egbert van der Werff gevraagd 
het verslag te maken. 
 
Verslag van het bestuur over 2016  
a. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar) 
Pastoor Wagenaar geeft overzicht van de 
opbouw van de parochie. De Sint 
Martinusparochie telt 8179 parochianen (6992 
huishoudens), waarvan ongeveer 3000 
studenten. Het afgelopen jaar werden 38 
kinderen gedoopt.  Daarnaast zijn negen 
volwassenen opgenomen in de Katholieke Kerk 
door Doopsel en Vormsel en één, die al eerder 
gedoopt was, door het Vormsel. Er waren 17 
Eerste Communicanten. In 2016 vonden drie 
kerkelijke huwelijken plaats, waarvan één tussen 
twee katholieken en twee tussen een katholiek 
en een niet-christen.  Er vonden 10 kerkelijke 
uitvaarten plaats en 13 met aansluitend een 
crematie. 17 Parochianen overleden zonder 
kerkelijke uitvaart. 
De zondagen worden gekenschetst door goed 
kerkbezoek, gemiddeld 300 bij de hoogmis., 
daarbij valt op dat er ook vele jonge gezinnen 
naar de kerk komen. In de St.-Franciscuskerk ligt 
het kerkbezoek veel lager. Jaren heeft de 

parochie geprobeerd om ook jonge gezinnen 
naar de St.-Franciscuskerk te krijgen, onder meer 
door ook daar de Eerste Heilige Communie te 
vieren. Natuurlijk zal de parochie ook 
Eucharistievieringen blijven houden in de St.-
Franciscuskerk. 
Kenmerk van de parochie is dat er altijd 
Eucharistie gevierd wordt en dat er bij de 
hoogmis in de St.-Jozefkerk altijd een 
kinderwoorddienst wordt gehouden en er tevens 
een crèche is. Voor de crèche wil de pastoor 
graag een dringend oproep doen voor 
vrijwilligers. Bij de crèche moeten altijd twee 
volwassenen aanwezig zijn. Met inzet van meer 
vrijwilligers hoeft men minder vaak ingezet te 
worden. Het is zeer wenselijk dat zowel crèche 
als kinderwoorddienst blijven functioneren. Dan 
kunnen ouders er op blijven rekenen. 
De parochie heeft een grote groep misdienaars. 
Van de Eerste Communicanten hebben zich 
negen aangemeld om misdienaar te worden. Wel 
overweegt pastoor Wagenaar om hen meer 
toerusting te bieden, bijvoorbeeld door 
tweemaal per maand na de hoogmis catechese 
te geven. 
Het kerkbestuur wil de penning van de parochie, 
de Sint Martinuspenning, uitreiken aan mevrouw 
Geertje Rouwkema, die al vele jaren wekelijks de 
kerk komt schoonmaken. Mevr. Rouwkema 
poetste al met de zusters Josephita en Paolo van  
Rikkers-Lubbers. Mevr. Rouwkema is op dit 
moment op vakantie. 
De heer Louis Lukassen vraagt hoe er meer 
misdienaars voor de St.-Franciscuskerk kunnen 
worden geworven. Mevr. Katja van Rheenen vult 
aan dat de Kinderwoorddienst op dit moment 
een actieve groep is. 
 
b. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra) 
Dhr Kloetstra bespreekt eerst het onderhoud van 
de St.-Franciscuskerk. De lekkage die vorig jaar 
werd geconstateerd, is begin dit jaar verholpen 
met behulp van een hoogwerker. De kapotte 
dakpannen werden vervangen; daarmee is 
achterstallig onderhoud opgelost. Dhr. Kloetstra 
meldt voorts dat er in de St.-Franciscuskerk 
nieuwe lekkage is ontstaan, ditmaal als gevolg 
van diefstal in maart j.l. van daklood en 
regenpijpen. Juist vandaag is het herstel 
afgerond. 
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Dhr. Kloetstra meldt zijn zorgen omtrent het 
gebruik van de tuin van de verkochte voormalige 
pastorie naast de St.-Franciscuskerk. Vorig jaar 
ging er een raam kapot aan de tuinzijde. Gelukkig 
zijn de gebrandschilderde ramen voorzien van 
voorzetramen. 
De meeste aandacht op bouwkundig gebied gaat 
uit naar de St.-Jozefkerk.  
In 2017 werden de hekken langs de Verlengde 
Oosterstraat en voor de pastorie herplaatst.  
In 2016 had het kerkbestuur besloten om de 
speeltafel van het Maarschalkerweerd-orgel te 
laten herstellen. De speeltafel werd pas onlangs 
opgehaald en overgebracht naar het atelier van 
de orgelbouwer. Nog voor de zomer zal de 
speeltafel worden herplaatst. 
In 2017 heeft de brandweer de 
ontruimingsinstallatie, bewegwijzering en 
nooduitgang verlichting geïnspecteerd. Het 
kerkbestuur moet nog een ontruimingsplan 
opstellen. Dat vloeit voort uit een inspectie van 
de brandweer. Het kerkbestuur zoekt in dit kader 
parochianen met ervaring als 
Bedrijfshulpverlener voor noodgevallen. 
In 2017 is opgestart een project om de houten 
parketvloer op de begane grond van de pastorie 
te herstellen. De restauratie van de vloer valt 
onder subsidie en zal in de eerste week van 
augustus worden uitgevoerd. 
Dhr. Kloetstra geeft aan dat het onderhoud wordt 
uitgevoerd aan de hand van een onderhoud 
meerjarenbegroting. Dit plan, opgesteld door de 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) die voor 
het bisdom de bouwinspectie uitvoert, geeft aan 
wat er moet gebeuren en wat het kost. Deels valt 
het onderhoud onder subsidie. Jaarlijks kost het 
reguliere onderhoud aan kerk, toren en pastorie 
van de St.-Jozefkerk ongeveer € 45.000. Ook voor 
de St.-Franciscuskerk is er een onderhoud 
meerjarenbegroting. Per jaar is daarmee zo'n  
€ 12.000 gemoeid. 
Ten slotte gaat Dhr. Kloetstra in op de 
aardbevingsproblematiek. De kerkgebouwen zijn 
aangemeld voor een inventarisatie- en 
monitoringsprogramma in het kader van 
aardbevingsschade. Hierin trekken we samen op 
met de Stichting Oude Groninger Kerken. Een 
inventarisatieronde heeft in 2015 
plaatsgevonden door bureau Holstein voor de 
St.-Jozefkerk. Conclusie was dat scheurvorming 
niet aantoonbaar het gevolg is van de 

aardbevingen. In december 2016 is een nieuwe 
technische controle uitgevoerd. Het accent 
daarbij lag op de veiligheidsrisico's bij mogelijke 
nieuwe bevingen. Conclusie is dat er geen direct 
gevaar is en dat er dus geen beperkingen voor 
het gebruik van de kerk zijn. Na de beving in 
januari van dit jaar is opnieuw inspectie 
aangevraagd. De oude inventarisatie kan daarbij 
als 'nulstand' dienen.  
Uit de zaal komen enkele reacties. Dhr. Louis 
Lukassen geeft aan dat de St.-Franciscuskerk niet 
mee doet in dit lopende bevingsonderzoek. Hij 
meldt dat er wel een scheur in het kerkgebouw 
is. Dhr. Johan Hettinga doet de suggestie om een 
oefening met BHV-ers niet met Kerst te doen of 
tijdens de hoogmis. Dhr. Jabik Zeinstra doet de 
suggestie inspectie van daken te doen met 
drones. 
 
c. Financieel Verslag 2016 (Jos Hettinga, 
penningmeester) 
Dhr. Hettinga licht het financieel jaarverslag 2017 
toe aan de hand van een samenvatting, die u ook 
in deze Rondom aantreft.  
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief 
resultaat: € 16.020,-. Het positieve resultaat is 
mede te danken aan lagere personeelslasten en 
lager uitvallende kosten voor onderhoud van de 
gebouwen. De personeelskosten vallen onder 
meer mee doordat de parochiesecretaresse een 
dag minder werkt.  
Het kerkbestuur ziet over 2017 dat de inkomsten 
echter lager zijn uitgevallen dan begroot, met 
name de kerkbijdragen van parochianen, de actie 
Kerkbalans is ruim €10.000 lager uitgekomen dan 
begroot, terwijl meer huishoudens hebben 
meegedaan dan in voorgaand jaar (241 
huishoudens in 2017 tegenover 221 in 2016). 
Gemiddeld is per huishouden € 276,60 
bijgedragen. Het kerkbestuur overweegt bij de 
start van de actie Kerkbalans normbedragen te 
noemen om mensen uit te nodigen meer bij te 
dragen. Ook andere punten worden overwogen. 
Dhr. Hettinga meldt dat in de St.-Jozefkerk de 
afgelopen maanden april en mei 
geëxperimenteerd is met digitaal betalen bij de 
collecte. Daartoe zijn in de collectebakken 
zogenaamde 'responders' geplaatst. Men kan via 
een 'app' op de telefoon betalen. In de afgelopen 
maanden is 131 maal digitaal via GivT betaald 
met als resultaat € 330,89.  
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De verwachting is dat digitaal betalen in de 
toekomst zal toenemen. Voordeel voor de 
gebruiker is dat de bijdragen anoniem zijn voor 
de parochie, terwijl de gebruiker een overzicht 
kan printen en opgeven voor de belasting. De 
parochie heeft immers een ANBI-status. Het is 
wenselijk dat in de kerk duidelijk wordt 
aangekondigd dat men via GivT kan betalen. Het 
kerkbestuur zal in september het gebruik van 
digitaal betalen evalueren. 
 
d. Personeel en organisatie (Peter Traas, 
vicevoorzitter) 
Dhr. Traas memoreert dat in maart van dit jaar 
bekend geworden is dat pastoor Wagenaar nog 
een aantal jaren zal aanblijven als pastoor. Het 
kerkbestuur is heel blij met deze beslissing 
omdat dit goed is voor de continuïteit in de 
parochie. 
Wat betreft de werkgroepen noemt Dhr. Traas 
ook de werkgroep Crèche en Kindernevendienst. 
Hij doet een oproep voor meer vrijwilligers voor 
met name de crèche en ook de 
kindernevendienst. Het werk ligt nu op te weinig 
schouders.  
Daarnaast spreekt Dhr. Traas namens het 
kerkbestuur zijn dank uit voor de inzet van alle 
vrijwilligers in onze parochie in het afgelopen 
jaar.  
 
Dhr. Traas bespreekt vervolgens de volgende 
actuele punten.  
• Ook de parochies moeten zich bezig houden 

met privacy van hun kerkleden, als gevolg van 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Vanuit de R.K. Kerk in 
Nederland komen centraal aanwijzingen, die 
het kerkbestuur zal verwerken voor de 
parochie. Er zullen praktische handleidingen 
komen met wat kan en niet kan om de 
persoonsgegevens op de juiste manier te 
beschermen. Bijvoorbeeld: wat mag wel op de 
website en wat niet. Bij foto's van kinderen 
moet men voortaan toestemming vragen aan 
de ouders. De spelregels zijn helder; de kerk is 
al terughoudend, maar moet door de 
wetgeving de toepassing aanscherpen. Juist 
omdat geloof behoort bij de 'Bijzondere 
Persoonsgegevens' die niet zomaar op straat 
mogen komen te liggen. Bovendien moeten 
mensen het recht krijgen in te zien welke 

informatie de parochie van hen bewaart. Het 
parochiebestuur hoopt dit punt nog in de 
tweede helft van dit jaar af te ronden. 

• Het bisdom verplicht alle parochies te werken 
met een nieuw programma, genaamd Doc 
Base Het is de bedoeling dat de 
ledenadministratie en de financiële 
administratie voortaan in dit programma zal 
worden gedaan. Vóór 1 januari 2019 moet de 
financiële administratie zijn ingebracht. Later 
volgt ook de ledenadministratie. Alleen 
geautoriseerde personen zullen toegang 
hebben tot Doc Base.  

 
Ten slotte kondigt Dhr. Traas aan per 1 januari 
2019 te gaan verhuizen naar Drenthe. Hij zal dan 
ook stoppen als vicevoorzitter van het 
kerkbestuur. 
 
e. Rondvraag 
Mevr. Birgit Lijmbach vraagt of er voor de tweede 
collecte niet vaker kan worden gekozen voor 
diaconale doelen en noden in de wereld.  
 
f. Sluiting 
Namens het kerkbestuur bedankt dhr. Traas de 
aanwezige parochianen voor hun komst en 
nodigt hen uit voor een hapje en een drankje. 
 
 
 

Zomerorgelconcerten 2018 
 
Komende zomer organiseert de 
Orgelcommissie van de St.-Jozefkathedraal 
vier korte inloopconcerten op de 
zaterdagmiddag. Deze concerten worden 
afwisselend gehouden met het 
Pelstergasthuis. In de St.-Jozefkathedraal ligt 
het accent op muziek die past bij het fraaie 
instrument uit begin 20ste eeuw. De 
concerten zijn gratis; er wordt een 
deurcollecte gehouden.  
 
Tijd 13.30 - 14.00 uur 
7 juli  Mattijs de Vreugd 
21 juli  Janny Knol - de Vries 
4 augustus Sjoerd Ruisch 
18 augustus Jelte Hulzebos 
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Staat van baten en lasten 2017 en begroting 2018 

 

(in euro's) Begroting 2018 Totaal 2017 Totaal 2016 

    

Lasten 
 

  Persoonskosten              64.366           63.443           69.955  

Kerkelijke gebouwen              70.709           51.861         55.335  

Rente en lasten van schulden en fundaties                5.000             4.351             4.918  

Kosten eredienst              19.500           22.250           24.982  

Kosten pastoraal                7.850           10.760             8.031  

Verplichte en vrijwillige bijdragen              42.055           44.402           43.390  

Beheerskosten              15.700           13.671           17.059  

Incidentele lasten                1.000                    -                      -    

    

Voordelig saldo                    10         16.020                -    

    

Totale lasten            226.190       226.757       223.669  

    

Baten 
 

  Bijdragen parochianen            197.240         181.023         170.996  

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen              20.000           33.761           34.211  

Functionele inkomsten                8.750             7.728             9.752  

Incidentele baten                   200             4.245                    -    

    

Nadelig saldo                     -                  -             8.710  

    

Totale baten            226.190       226.757       223.669  

 

*Inclusief collectes voor derden. De afdracht daarvan bedroeg in 2017 € 14.961 (in 2016 € 15.903)  

 

Toelichting: 

 In 2017 heeft de parochie de kosten binnen de begroting kunnen houden: 

o Lagere personeelskosten 

o Lagere kosten voor onderhoud gebouwen 

 De bijdragen vanuit parochianen bleven in totaal achter op het begrote bedrag, maar liggen op een 

hoger niveau dan de voorgaande jaren. 

 Opbrengsten uit verhuur kerkgebouw en beleggingen waren hoger dan begroot. Dit zorgde voor een 

positief effect ten opzicht van de begroting ( + € 13.500). 

 

Per saldo heeft dit geleid tot een positief resultaat over 2017 van € 16.020!



SENIORENPAGINA 

14 

Programma van het Seniorenwerk 

seizoen 2018 - 2019 

 
Maandag 24 september 2018: 

Parochiële ontmoetingsdag. 

11.00 uur : Ontvangst en opening van de dag 

door pastoor R. Wagenaar.  

Koffie/thee met gebak.  

12.30 uur: Eucharistieviering in de St.- 

Jozefkathedraal. 

13.15 uur: Lunch. 

14.00 uur: Lezing: Egbert van der Werff vertelt, 

met behulp van projecties op beeldscherm, over 

de geschiedenis van katholiek Groningen: 

kloosters in de Provincie en hun huizen (refugia) 

in de stad in de middeleeuwen.”  

Gevolgd door een quiz en een hapje en een 

drankje. 

16.00 uur: Afsluiting. 

 
Dinsdag 6 november 2018: 

Herfstmiddag 

14.00 uur: Filmmiddag: Pastoor R. Wagenaar 

geeft een inleiding bij de film “Des Hommes et 

des Dieux”. Een serene film over monniken en 

moslims!  

16.00 uur: Afsluiting. 

 
Dinsdag 18 december 2018: 

Kerstmiddag 

14:00 uur: Eucharistieviering in de St.-

Jozefkathedraal. 

Aansluitend een gezellige kerstmiddag met 

verhalen, kerstquiz en kerstliederen zingen 

onder begeleiding van Dré Meijer. 

16.00 uur: Afsluiting. 

 
Dinsdag 8 januari 2019: 

Nieuwjaarsvisite 

14.00 uur: Bingo met leuke prijsjes. 

Een goede gelegenheid om het glas te heffen en 

elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. 

16.00 uur: Afsluiting. 

 

 

Dinsdag 5 maart 2019: 

Carnaval 

14.00 uur: Een korte film, zingen met Dré Meijer 

en tussendoor een quiz. 

16.00 uur: Afsluiting. 

 
Dinsdag 16 april 2019: 

Paasmiddag 

14.00 uur: Eucharistieviering in de  

St.-Jozefkathedraal.  

Daarna vertelt Egbert van de Werff, met 

projecties op het beeldscherm, over “Passie en 

verrijzenis in middeleeuwse afbeeldingen. Van 

Laatste avondmaal tot opstanding.”  

16.00 uur: Afsluiting. 

 
14 mei 2019: 

Lentetocht of Lentemiddag 

Meer informatie volgt. 

 
 
Citaten van Augustinus 
 

Bijna iedereen kent wel een citaat van de H. 

Augustinus; misschien wel zonder te weten dat het 

van hem is. Bijvoorbeeld: "Vergissen is menselijk. 

Volharden is des duivels." 

Er bestaat een mooi boekje met citaten van 

Augustinus voor elke dag. Het boekje heet: 365 x 

Augustinus (zijn mooiste citaten). Het is 

samengesteld door Henk Florijn. Augustinus leefde 

van 358 tot 430. Dat is inmiddels zo'n 1600 jaar 

geleden. Maar nog steeds zijn die citaten actueel 

en dagelijks te gebruiken. Het gaat natuurlijk over 

geloven in God, maar vooral ook over liefde. Het 

zijn in ieder geval citaten die je aan het denken zet. 

Hieronder volgen er nog enkele:  

- "Alleen de waarheid wint, maar de overwinning 

van de waarheid is de liefde." 

- "Als jongeman bad ik tot God: 'Geef me kuisheid 

en matigheid. Maar nu nog even niet.'" 

- "Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar 

buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen." 

- "God dienen is de ware vrijheid." 
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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/


 

16 

 
 

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/

