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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 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 12 42 15 

Rooster Rondom 
(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 
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3 november 2019 
t/m 

9 december 2019 

 
12 oktober 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

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

Selwerd 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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Engelen vlechten een rozenkrans 
 

Engelen luiden de Maria-Rozenkransmaand in, 

eind september en begin oktober, zou men 

kunnen zeggen. Immers wij vieren op 29 

september het feest van de Aartsengelen 

Michaël, Gabriël en Raphaël – de strijder, de 

boodschapper en de begeleider. Vervolgens 

eren we de Engelbewaarders op 2 oktober. 

 

Vanaf de kinderjaren (Mt 18: 10) tot de dood (Lc 

16: 22) is het menselijk leven omringd door hun 

bescherming en voorspraak. Engelen zijn er in 

heel de heilsgeschiedenis. Zij kondigen het heil 

aan en staan in dienst van het goddelijk 

heilsplan. 

Hun lofzang bij de 

geboorte van Jezus 

klinkt nog steeds door in 

het gloria van de H. Mis: 

”Eer aan God…” (Lc 2: 

14). Het zijn ook de 

engelen die 

‘evangeliseren’ (Lc 2: 

10) wanneer zij de Blijde 

Boodschap van de 

menswording en van de 

verrijzenis van Christus 

aankondigen. Zij zullen er zijn bij de wederkomst 

van de Heer die zij aankondigen, in dienst van 

zijn oordeel. In het leven van de Kerk, in haar 

liturgie, voegt de Kerk zich bij de engelen in de 

aanbidding van God in het “Sanctus, sanctus, 

sanctus”, of in het immer ontroerende “In 

Paradisum deducant te Angeli” als de 

overledene uitgedragen wordt aan het eind van 

de uitvaartliturgie. 

 

Zo bereiden de engelen het rozenkransgebed 

dat wij in de oktobermaand bijzonder bidden, 

sinds de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571, 

waarbij de christelijke legers de Turken 

versloegen. Door Paus Leo XIII is eind 19de 

eeuw het feest van O.L. Vrouw Rozenkrans op 7 

oktober uitgebreid tot de Rozenkransmaand, 

om dit gebed te bidden als een machtig wapen 

tegen alle kwaad – in de overweging van de 

heilsgeheimen van Christus onze Heer, bij elke 

tien weesgegroeten. 

De oktobermaand gaat over in de laatste maand 

van het kerkelijk jaar, november. 

Deze maand begint met het Hoogfeest van 

Allerheiligen dat wij op 1 november vieren met 

de bisschop in de Hoogmis om 12.30 uur in de 

St.-Jozefkathedraal. Nu alles kaal, koud en 

duister wordt, zingt de Kerk daar tegen in om 

onze toekomst voor te houden waarin alle 

heiligen al mogen delen in de heerlijkheid Gods. 

Een bemoedigend feest 

dat overgaat in onze 

beden voor de 

overledenen die hun 

opgang maken naar God, 

als we op die twee 

eerste dagen van 

november op de 

kerkhoven de graven van 

onze dierbaren bezoeken 

– en in het bijzonder op 

2 november, Allerzielen. 

Dit jaar is dat een 

zaterdag en zullen we om 11.00 uur in de St.-

Jozefkathedraal de Eucharistie vieren, de 

overledenen van het afgelopen jaar 

herdenkend. 

De hele maand november staat in het teken van 

de gedachtenis der overledenen. 

Vanaf de vroeg-christelijke tijd bidden wij voor 

onze overledenen die hun opgang naar God 

maken. Wij begeleiden hen met onze gebeden. 

 

Op de laatste zondag van de maand november 

en het kerkelijk jaar vieren we het Hoogfeest 

van Christus Koning van het heelal – Zijn komst 

aan het einde der tijden. 

Dat het vieren met de Kerk uw geloof mag 

verdiepen en versterken. 

Pastoor Wagenaar 

Jan van Eyck, Engelenkoor 
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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 -    29 september 2019, 26e zondag door het jaar 

Lezingen             Amos 6:  1a, 4 - 7   |   1 Timóteus 6:  11 - 16   |   Lucas 16:  19 - 31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  

 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zondag -    6 oktober, 27e zondag door het jaar  

Lezingen        Habakuk 1:  2 - 3, 2: 2 - 4   |   2 Timóteus 1:  6 - 8, 13 - 14   |   Lucas 17:  5 - 10 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 09:00 Latijnse H. Mis  
 11:30 H. Mis (Papiamento) 11:00 Hoogmis 
   15:00 Marialof 
   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zondag -  13 oktober 2019, 28e zondag door het jaar 

Lezingen            2 Koningen 5:  14 - 17   |   2 Timóteus 2:  8 - 13   |   Lucas 17:  11 - 19 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zondag -  20 oktober 2019, 29e zondag door het jaar 

Lezingen           Exodus 17:  8 - 13   |   2 Timóteüs 3:  14 - 4:  2   |   Lucas 18:  1 - 8 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 
     

 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 

Lof in de Rozenkransmaand 
In de maand oktober, de Rozenkransmaand, wordt op de eerste en de vierde zondag van deze maand 
een gezongen Marialof gevierd om 15.00 uur in de St.-Jozefkathedraal. 
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Zondag -  27 oktober 2019, 30e zondag door het jaar 

Lezingen            Sirach 35:  12 - 14, 16 - 18   |   2 Timóteüs 4:  6 - 8, 16 - 18   |   Lucas 18:  9 - 14 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis  
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Marialof 
   17:00 Latijnse H. Mis 
     

 

Vrijdag -  1 november 2019, Allerheiligen 

      St.-Jozefkerk 

   12:30 Hoogmis  
     

 

Zaterdag -  2 november 2019, Allerzielen, Gedachtenis van alle overleden gelovigen 

                             St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Requiemmis, waarin de namen van de  
 

   
overledenen van het afgelopen jaar worden 
genoemd 
 

 
 
 
 
 
 

Misintenties 
 

St.-Jozefkerk 
29 september: Overleden ouders Jan Drent 

en Catharina Wachters en 
overleden broer, zuster en 
zwager 

 6 oktober:  Mijnheer Raben en 
 overleden dochter 

13 oktober:   Jan van Schaik  
 Overleden zoon Hans 
20 oktober:  Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 
 Ton Duijvesteijn 
27 oktober:  Jan van Schaik  
 2 november:  Antoinette Hulscher 
  Overleden ouders, broers 

 en zussen 
 Jan en Lineke ten Voorde 
 Minie ten Voorde 
 

St.-Franciscuskerk 
29 september: Roelie de Beer – Koning 
 6 oktober:  Roelie de Beer – Koning 
13 oktober:   Roelie de Beer – Koning 
20 oktober:  Roelie de Beer – Koning 
27 oktober:  Roelie de Beer – Koning  

Collecte doeleinden 
29 september:1. Parochie 
  2. Onkosten parochieblad 
 6 oktober: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding Bisdom 
13 oktober: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 
20 oktober: 1. Parochie 
  2. Missiezondag 
27oktober: 1. Parochie 
 2. Energiekosten 
 1 november: 1. Parochie 
 2 november: 1. Parochie 

R.K. Kerkhof 
Maandag 7 oktober (1ste maandag van de maand) is 
er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K. 
Kerkhof. Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. Na 
afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Het is altijd een erg plezierig samenzijn. 
Van harte welkom op donderdag 3 oktober a.s. in de 
kapel. Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 
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                    Oktober 2019 
03 H. Mis in de kapel van het Bisschop 

Niermancentrum om 9.30 uur. 

07 H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof 
om 9.30 uur. 

13 Eerste cursusbijeenkomst Mystieke 
Theologie door pater Hugo Breuker in de 
pastorie om 14.00 uur. 

15 Lezing over Edith Stein door Mgr. Dr. E. de 
Jong in de pastorie om 20.00 uur. 

15 K.V.G avond. 

29 Informatiebijeenkomst over bedevaart 
naar Assisi in de pastorie om 19.30 uur. 

 

 

Lezingen in de  
Sint Martinusparochie  
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. 
Informatie over de verschillende lezingen en 
sprekers vindt u ook op de website van de  
Sint Martinusparochie:  
www.stmartinusparochie.nl 
 
15 oktober 2019 -  De heilige Edith Stein  
door mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van 
Roermond 
Everard de Jong studeerde aan het seminarie 
Rolduc te Kerkrade en werd 28 mei 1983 priester 
gewijd. Hij studeerde vervolgens in Rome en 
Washington. Daarna werd hij docent filosofie 
aan diverse priesteropleidingen. Op 6 februari 
1999 werd hij tot bisschop gewijd en is sindsdien 
hulpbisschop van Roermond. Onlangs verscheen 
van hem Wijsgerige ethiek (Parthenon, 2019) 

 
De heilige Edith Stein 
(Breslau 1904 – 
Auschwitz 1942), zei als 
Joods meisje van 16 het 
geloof van haar 
voorvaderen vaarwel en 
werd bewust atheïste. Na 
de middelbare school 
werd ze echter 
aangetrokken door de 
lijfspreuk van de filosoof 

Edmund Husserl: “Zu den Sachen selbst.” Vraag 
naar de dingen zelf; blijf niet bij de buitenkant 
staan. Bij hem ging ze studeren en schreef ze 
haar proefschrift over de empathie. Tegelijk 
leerde ze inderdaad ook zonder vooroordelen 
goed te kijken naar de dingen en mensen. Ten 
slotte was het lezen van de autobiografie van 
Theresia van Avila (1515-1581), een grote 
mystica, doorslaggevend. Toen ze het boek 
dichtgeslagen had, riep ze uit: “Dit is de 
waarheid!”. Ze trad in bij de Karmelietessen in 
Keulen. Door de Nazi’s bedreigd ging ze naar het 
buitenland en kwam zo in Echt (L) terecht. Daar 
werd ze in 1942 weggevoerd, als vergelding voor 
het veroordelen van de deportaties van de Joden 
door de bisschoppen van Nederland. 
De heilige Paus Johannes Paulus II heeft haar 
heiligverklaard (1989) en uitgeroepen tot 
medepatrones van Europa.  
 
Vooraankondiging 
12 november 2019 – Leven na de dood?  
door pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar, pastoor 
van de Sint Martinusparochie 
Wat te denken over hemel, hel en vagevuur? 
Velen leven in het hier en nu als een absoluut 
gegeven: wat er daarna is lijkt ver weg of zelfs 
niet bestaand. Toch spreekt Christus heel 
duidelijk over een oordeel. Hoe moeten we dat 
verstaan? 
 

 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Mei-Lien Chan 
 Olivia Martinez 
 Olivier Kizewozyk 
 
Door het H.Doopsel en H. Vormsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Wietze Klijnstra 
 
Sloten een christelijk huwelijk: 

Sayon Touré-le Roy en Iris Engelsman 
Jozef Beemsterboer en Damiët de 
Bruin 

 
Overgegaan naar het Vaderhuis: 
 Giuseppina Luisa Muller - Tancredi 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Verslag van de parochieavond  
6 juni 2019 
 
De jaarlijkse parochieavond vond plaats op 
donderdag 6 juni 2019. Het kerkbestuur blikte 
terug op het jaar 2018. Er waren elf parochianen 
aanwezig. Hieronder leest u het verslag van de 
avond. 
 
1. Opening en mededelingen (pastoor 
Wagenaar, voorzitter) 
Pastoor Wagenaar opent de avond met een 
gebed over Pinksteren. 
De Pastoor stelt de leden van het kerkbestuur 
voor aan de aanwezigen: pastoor R. Wagenaar 
(voorzitter), Mathilde Stiekema (vicevoorzitter), 
Jos Hettinga (penningmeester) en Geert Kloetstra 
(bouwkundige zaken). Vanwege afwezigheid van 
Anita Wortelboer-Feunekes (secretaris), zal het 
verslag gemaakt worden door Jos Hettinga. 
  
Verslag van het bestuur over 2018  
2. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar) 
Pastoor Wagenaar geeft overzicht van de 
opbouw van de parochie. De Sint 
Martinusparochie telt 7.290 parochianen (6.701 
huishoudens), waarvan ongeveer 3.000 
studenten. 221 parochianen hebben een 
kerkbijdrage betaald. Het streven is nog steeds 
dat minimaal 500 parochianen meedoen met de 
actie kerkbalans. Het afgelopen jaar werden 42 
kinderen gedoopt. Daarnaast zijn acht 
volwassenen opgenomen in de Katholieke Kerk 
door Doopsel en Vormsel en twee volwassenen, 
die al eerder gedoopt waren, door het Vormsel. 
Er waren 18 Eerste Communicanten en aan tien 
personen is het Vormsel toegediend. In 2018 
vonden twee kerkelijke huwelijken plaats. Er 
vonden slechts vier kerkelijke uitvaarten plaats, 
terwijl er circa 20 parochianen zijn overleden 
zonder kerkelijke uitvaart. Pastoor Wagenaar 
geeft aan dit een zorgelijke ontwikkeling te 
vinden, zeker omdat veel overledenen wel een 
kerkelijke uitvaart gewenst hadden. Hierdoor 
wordt de schoonheid van de liturgie gemist en de 
gebeden om de overledene op te dragen aan de 
Heer.  
De zondagen worden gekenschetst door 
groeiend kerkbezoek in de St.-Jozefkerk, 
gemiddeld meer dan 300 bij de hoogmis om 11 
uur. 

Ook in de Goede week was het kerkbezoek hoger 
dan vorig jaar. Op Goede Vrijdag 400 bezoekers 
ten opzichte van 298 in 2018. In de St.-
Franciscuskerk ligt het kerkbezoek veel lager, 
gemiddeld 60 parochianen. Bij de Vereniging 
voor Latijnse Liturgie is het kerkbezoek laag, circa 
30 tot 35 personen. De Latijnse Missen worden 
1x per maand gehouden op de zondagochtend, 
3x per maand op de zondagmiddag. 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. Op Palmzondag waren er 
80 kinderen bij de kinderwoorddienst. Er is 
gestart met catechese op zondag na de Mis, 
maar het is moeizaam dit op te zetten. De 
parochie heeft kleine missaaltjes aangeschaft 
voor de kinderen en eventuele nieuwe 
katholieken, zodat de Mis makkelijker te volgen 
is. Ze liggen op de communiebanken. 
 
3. Personeel en organisatie (Mathilde Stiekema, 
vicevoorzitter) 
Mevrouw Stiekema heeft in december 2018 de 
heer Traas opgevolgd als vicevoorzitter van het 
kerkbestuur. Zij stelt zich kort voor aan de 
aanwezigen.  
De Sint Martinusparochie kent een grote groep 
van ongeveer 120 vrijwilligers. Zij zorgen er 
samen voor dat de parochie draait als een goed 
geoliede machine. Dit gebeurt veelal in de 12 tot 
14 werkgroepen die de parochie kent. 
Maandelijks vergadert het kerkbestuur en vooraf 
aan deze vergadering nodigt het bestuur 
afgevaardigden van deze werkgroepen uit. Het 
kerkbestuur wil graag weten wat goed gaat, wat 
beter kan, wat leeft in de groepen en wil tevens 
graag weten waarbij het bestuur kan 
ondersteunen. 
De bestuursleden krijgen regelmatig 
nieuwsbrieven van het Bisdom, waarbij ook 
kaders en beleidslijnen worden gegeven 
waarbinnen het bestuur opereert. Het bestuur 
maakt gebruik van elkaars expertise en schakelt 
zo nodig externen in. Voor alle bestuursleden en 
vrijwilligers die met kinderen werken, zijn 
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) opgevraagd. 
Tot slot spreekt mevrouw Stiekema namens het 
kerkbestuur haar dank uit voor de inzet van alle 
vrijwilligers in onze parochie in het afgelopen 
jaar.  
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4. Financiële zaken (Jos Hettinga) 
De heer Hettinga geeft de aanwezigen een 
overzicht van de financiële resultaten en een 
toelichting bij de bijzonderheden. Het overzicht 
vindt u verder op in Rondom. De belangrijkste 
punten zijn: Ten opzichte van het jaar 2017 is 
meer geld besteed aan onderhoud aan de St.-
Jozefkerk, op een aantal andere posten is minder 
uitgegeven. Qua kosten is de parochie ruim 
binnen de begroting gebleven en het totaal aan 
kosten was lager dan in 2017. De opbrengsten 
vielen tegen ten opzichte van het vorige jaar. Dit 
werd veroorzaakt door minder verhuur van 
kerkgebouwen en minder rente op spaargeld. 
Ook de bijdrage van parochianen was lager, maar 
hier hoort een nadere toelichting bij. De 
opbrengsten uit de actie kerkbalans en de 
collecten voor eigen kerk waren circa € 8.000 
hoger dan vorig jaar. Gemiddeld was de 
kerkbijdrage per deelnemer € 333,10 ten 
opzichte van € 276,60 in 2017, terwijl er in 2018 
slechts 221 parochianen meededen, tegen 241 in 
2017. De overige inkomsten uit stipendia, 
huwelijken en uitvaarten waren veel lager dan in 
2017. Tot slot was het aantal giften en de 
bijdrage voor het parochieblad Rondom lager 
dan in het voorgaande jaar. Al met al heeft dit 
geleid tot een negatief exploitatieresultaat over 
het jaar 2018 van € 10.130. De heer Hettinga 
geeft aan dat het bestuur de kosten zoveel 
mogelijk probeert te beheersen, maar slechts 
weinig invloed kan uitoefenen op de inkomsten. 
Tot slot toont de heer Hettinga de resultaten van 
het digitaal collecteren met de GIVT-app. In de 
ruim 9 maanden van 2018 dat de app gebruikt is 
(gestart in april), zijn er 940 bijdrages gedaan 
met een totale waarde van € 2.516, -. Dat is 
gemiddeld € 2,68 per collecte per persoon. Het 
bestuur is positief over deze proef en heeft 
besloten hiermee door te gaan. Ook zal het 
digitaal collecteren uitgebreid worden naar de 
St.-Franciscuskerk. Op dit moment maken circa 
35 mensen gebruik van de GIVT-app. 
Vanuit de aanwezigen komt de suggestie om de 
parochianen gericht aan te schrijven bij de actie 
kerkbalans. Het bestuur neemt deze suggestie 
mee voor de komende actie. Daarnaast 
ondervinden sommigen problemen bij het 
digitaal collecteren. Geopperd wordt om een 
simpele instructie te maken en eventueel 
toelichting in de kerk. 

5. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra) 
De heer Kloetstra bespreekt eerst het onderhoud 
van de St.-Franciscuskerk. Als gevolg van diefstal 
van daklood en regenpijpen vorig jaar, is een 
schadepost ontstaan van € 15.000. De opbrengst 
van het metaal zal daarvan slechts een fractie 
zijn. Daarnaast is er wateroverlast ontstaan. Door 
een kapotte waterafvoer van de school aan de 
Merelstraat is er water onder de vloer gelopen. 
Er is een claim neergelegd bij Lefier, de eigenaar 
van het gebouw, om de oorzaak te verhelpen en 
de schade te vergoeden. Dit jaar zal onderhoud 
gepleegd moeten worden aan de houten deuren 
van de St.-Franciscuskerk. 
Dit jaar is veel onderhoud gedaan aan de 
pastorie van de St.-Jozefkerk. Het verfwerk van 
de kozijnen is zeer grondig uitgevoerd, wat naast 
het huren van de steiger tot hoge kosten heeft 
geleid. Als het goed is kunnen de kozijnen er 
weer een heel aantal jaren tegenaan. Omdat de 
pastorie een monument is, was er veel overleg 
nodig met de gemeente Groningen en de 
restaurateur Jasper Kemps, en is historisch 
kleurenonderzoek uitgevoerd. Naast 
schilderwerk is onderhoud gepleegd op 
natuursteen, voegwerk, loodwerk en leistenen 
van het kerkgebouw. Er is een inbraak geweest, 
waarbij een glas-in-lood raam beschadigd is. Dit 
raam moet nog hersteld worden. Voor de 
pastorie zijn we overgegaan op een nieuwe 
telefoon provider. Het is nu moderner en 
goedkoper ingericht. De pastorie beschikt nu ook 
over wifi. Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouw 
(TCM) is schade gemeld aan metselwerk en 
gewelven. De gewelven moeten hersteld worden, 
omdat voegwerk loslaat door onder andere 
droogte en bevingen. Dit pakt het bestuur op, 
inclusief subsidieaanvraag. 
Er zijn twee brandweeroefeningen gehouden in 
de kerk. De brandweer kent het gebouw nu. 
Ontruimingsplan en BHV plan moeten opgesteld 
worden. In Rondom is een oproep geplaatst voor 
BHV’ers. Mevrouw Carla Lukassen geeft aan dat 
zij zich hiervoor heeft opgegeven. 
 
Sluiting 
Namens het kerkbestuur bedankt pastoor 
Wagenaar de aanwezige parochianen voor hun 
komst en nodigt hen uit voor een hapje en een 
drankje. 
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Toelichting resultaat 2018 ten opzichte van 
resultaat 2017 
(1) Kerkelijke gebouwen: Er is meer 
onderhoud uitgevoerd aan de St.-Jozefkerk 
dan vooraf voorzien. 
(2) Rente en lasten: Door periodieke aflossing 
hypotheek was er minder rente verschuldigd. 
(3) Kosten eredienst: T.o.v. eerdere jaren 
minder uitgaven altaarbenodigdheden, 
offerkaarsen, zangbundels en kosten koren, 
misdienaars en collectanten. 
(4) Kosten pastoraal: In ’18 zijn minder 
uitgaven geweest voor werkgroepen, deze 
post was in ’17 € 4.500 hoger i.v.m. kosten 
busvervoer. 
(5) Verplichte/vrijwillige bijdragen: De 
afdracht aan het Bisdom was lager, de 
uitgekeerde collectes aan derden was hoger, 
maar deze post komt ook voor bij de baten. 
(6) Bijdragen parochianen: Zie het 
afzonderlijke staatje. 
(7) Opbrengst bezittingen: Minder verhuur 
van het kerkgebouw en minder rente op 
spaargeld. 
(8) Functionele inkomsten: Opbrengst vanuit 
het boekenstalletje. Deels was de voorraad 
hiervoor in ’17 gekocht. De kosten in ’17 
waren hoger dan de opbrengsten. 

 
 
 

 
 

EXPLOITATIE 2019         

omschrijving resultaat begroting  

vergelijking 
resultaat resultaat resultaat resultaat 

 2018 2018   2018/2017 2017 2016 2015 

LASTEN          
Persoonskosten 61.343 64.366  -2.100 63.443 69.955 77.321 

Kerkelijke gebouwen 62.450 70.709 (1) 10.589 51.861 55.335 50.471 

Rente en lasten van schulden en 
fundaties 3.799 5.000 (2) -552 4.351 4.918 5.456 

Kosten eredienst 17.161 19.500 (3) -5.089 22.250 24.982 24.226 

Kosten pastoraal 5.257 7.850 (4) -5.503 10.760 8.031 6.043 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 44.501 42.055 (5) 3.031 41.470 43.390 45.601 

Beheerkosten 14.281 15.700  610 13.671 17.059 17.579 

Incidentele lasten - 1.000  - - - - 

Voordelig saldo - 10   18.951 - 1.368 

        
TOTAAL LASTEN 208.792 226.190   226.757 223.669 228.065 

        
BATEN        
Bijdragen parochianen 161.122 197.240 (6) -19.901 181.023 170.996 187.526 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 26.260 20.000 (7) -7.501 33.761 34.211 31.928 

Functionele inkomsten 9.310 8.950 (8) 1.582 7.728 9.752 8.611 

Incidentele baten 1.970 -  -2.275 4.245 - - 

Nadelig saldo 10.130 -   - 8.710 - 

        
TOTAAL BATEN 208.792 226.190   226.757 223.669 228.065 

 

Bijdragen parochianen 2018

Verschil 

2018 t.o.v. 

2017

2017

Kerkbijdragen 73.616 6.955 66.661

Collecten eigen kerk 48.992 1.022 47.970

subtotaal 7.977

Stipendia 3.008 -191 3.199

Huwelijken 500 -1.700 2.200

Uitvaarten 2.475 -7.405 9.880

Overige kerkelijke 

diensten
1.410 468 942

subtotaal -8.828

Misboekjes 2.560 -842 3.402

Offerblokken/kaarsen 12.414 169 12.245

subtotaal -673

Giften 1.237 -15.767 17.004

Rondom -1.373 -3.932 2.559

subtotaal -19.699

Collecten derden 16.283 1.322 14.961

Totale bijdrage 

parochianen
161.122 -19.901 181.023
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Over de hymnen van Ambrosius 
door Jabik Zeinstra 

 

Naar aanleiding van: Ambrosius, Zingen moet 

ons hart. Hymnen. Vertaling P. Lateur. Uitgever 

Damon (2019), 136 blz. , € 14.90 

 

In een nieuwe vertaling van Patrick Lateur, 

dichter en vertaler met jarenlange ervaring in 

studie en onderwijs in de klassieke talen, 

verschenen veertien hymnen van de hand van 

de bisschop van Milaan, Aurelius Ambrosius 

(339-397). Op de ledendag van de Vereniging 

voor Latijnse Liturgie hield hij een voordracht 

onder de titel: ‘Ambrosius van Milaan, vader van 

de christelijke hymne’. Na publicatie van de 

vertaling verscheen in het Reformatorisch 

Dagblad een interview met de vertaler en in het 

Nederlands Dagblad een paginagrote recensie. 

Hieronder een sterk ingekorte weergave. 

 

Ambrosius, geboren in 

Trier in 339 en gestorven 

in 397, genoot een 

klassieke opleiding en 

werd gouverneur van 

Rome in Milaan en 

omstreken. Daar werd 

hij, tegen zijn zin en nog 

ongedoopt, door het volk 

gekozen tot bisschop. De 

stem van het volk was de 

stem van God, zo zegt 

men. Ambrosius had er 

geen zin in en dook zelfs 

onder. Toch aanvaardde 

hij de bisschopszetel en werd hij een belangrijke 

verbindingsschakel tussen rivaliserende partijen, 

zowel aan het keizerlijk hof als in de kerk. Een 

van de kwesties die speelde betrof de godheid 

van Jezus. De zogeheten Arianen ontkenden die 

en hadden aanvankelijk de overhand, tot in het 

keizerlijk hof. Ambrosius stond de katholieke lijn 

voor, die met de belijdenis van Nicea-

Constantinopel juist de godheid en 

wezensgelijkheid van Jezus benadrukte. In zijn 

liederen wordt dan ook de glorie en de 

verhevenheid van Jezus bezongen, of het nu om 

zijn geboorte gaat of om zijn wezen. Christus 

staat in zijn godheid centraal. Zelfs nog in zijn 

ultieme vernedering, de kruisdood, wordt 

bezongen dat Hij het kruis bestijgt als een troon. 

 

Het bijzondere aan Ambrosius’ werk is dat hij de 

gemeenschap liet zingen met één stem. Hij 

zorgde voor volkszang, een gewoonte die uit het 

Oosten bekend was, maar niet in de kerk van 

het Westen. Om die stem inhoud te geven 

componeerde de bisschop zijn hymnen en 

voorzag ze van zingbare melodieën. De hymnen 

kende hij uit de klassieke oudheid, waar ze 

goden en helden bezongen; Ambrosius heiligde 

deze vorm door er een 

christelijke inhoud aan te 

geven. Zijn  doopleerling 

Augustinus zou later zeggen 

wat een hymne is: dat is een 

lied dat God looft en dat 

gezongen wordt. Zonder lof, 

zonder God en zonder zingen 

is er dus geen sprake van een 

hymne. Deze zang heeft de 

geloofsgemeenschap van 

Milaan gesticht en kracht 

gegeven, vooral toen het 

geloof het niet makkelijk 

had. Hier zien we een 

parallel met het Joodse volk dat lofpsalmen 

zong in de  moeilijke tijden van ballingschap. 

Kerkvader Augustinus vertelt dat toen de 

Milanezen vanwege hun geloof werden 

bedreigd door de Arianen onder leiding van 

keizerin Justina, er troost uit ging van het samen 

waken en bidden - zijn eigen moeder Monica 

was erbij - en van zingen. Letterlijk schrijft hij in  
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zijn Confessiones (9,15): ‘In die tijd is men 

begonnen  met het gezamenlijk zingen van de 

hymnen en de psalmen om de mensen in die 

droevige situatie er de moed in te laten 

houden.’ De Ambrosiaanse lofzangen kan men 

beschouwen als voorloper van de Gregoriaanse 

gezangen. 

 

De hymne Deus creator omnium gaat terug op 

een lange gebedstraditie bij joden en 

christenen. In deze hymne komt de van 

Ambrosius bekende vierledigheid in de inhoud 

naar voren: het aanspreken van God die de 

nacht creëerde voor de rust van de mensen 

(strofe 1); dank en lof, en de vraag om een 

gezang dat uitdrukking geeft aan de verlangens 

van het hart (strofe 3); gebed om hulp tegen 

nachtelijke verleidingen en gevaren (strofe 5); 

bede om waakzame aanwezigheid van de Drie-

eenheid (strofe 8). 

In de vertaling van Lateur wordt afstand 

genomen van het eindrijm, want rijmdwang 

leidt inhoudelijk tot andere accenten. Wel wordt 

recht gedaan aan de voornaamheid van het 

oorspronkelijke Latijn; de vertaling houdt 

daardoor iets van verhevenheid. Dit lijkt de 

zingbaarheid echter niet ten goede gekomen. 

 

 

Deus creator omnium (hymne IV, strofen 1, 3, 5 en 8) 

 

Deus creator omnium   God, Schepper van al wat bestaat, 

polique rector, vestiens  vorst van de hemel, U bekleedt 

diem decoro lumine,   de dag met schittering van licht, 

noctem soporis gratia.  de nacht met zaligheid van slaap. 

 

Grates peracto iam die  Heb dank, de dag is nu ten eind, 

et noctis exortu preces:  de nacht valt en we bidden U: 

voti reos ut adinues,   help ons, we kwijten onze schuld 

hymnum canentes solvimus.  we heffen U een lofzang aan. 

 

Ut, cum profunda clauserit  Als het diepduister van de nacht 

diem caligo noctium,   de dag met zwartigheid omsluit 

fides tenebras nesciat,  kent ons geloof het donker niet, 

et nox fice reluceat.   de nacht licht door geloof weer op.  

 

Christum rogamus et Patrem, De Vader vragen wij, de Zoon, 

Christi Patrisque Spiritum,  de Geest van Vader en van Zoon, 

unum potens per omnia:  die samen Almacht zijn en Eén: 

fove precantes, Trinitas.  steun ons gebed, Drievuldigheid. 

 

 
 

Eerste H. Communie 2020 
 
De Eerste H. Communieviering zal het komend jaar zijn op zondag 17 mei in de St.-Jozefkathedraal. De 
voorbereiding begint in december. 
Ouders kunnen hun kind(eren) opgeven bij de parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten Voorde, tel.  050 - 
3124215 (werkdagen tussen 10.00 – 15.30 uur, behalve woensdag) of per e-mail: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
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Allerzielen 
door Jabik Zeinstra 

 
Allerzielen is veel meer dan alleen het gedenken 

van de mensen die ons ontvallen zijn. Want het 

herinnert ons aan twee opmerkelijke 

waarheden die wij gemakkelijk over het hoofd 

zien, vooral in het licht van de glorie van 

Allerheiligen, het feest van alle heiligen, die 

door iedereen geliefd zijn. 

 

De eerste waarheid is dat we stil kunnen staan 

bij het vagevuur, dat een geschenk is van 

enorme proportie, een troostvol teken van Gods 

niet aflatende barmhartigheid. De tweede is dat 

Allerzielen ons herinnert aan onze macht iets 

voor de doden te doen.  

 

Het vagevuur lijkt voor velen te hebben 

afgedaan. Sommigen lijken zich er zelfs voor te 

schamen. Maar het is een blijvend teken van 

Gods liefde, zijn geduld, zijn wil dat wij allemaal 

bij Hem moeten zijn. Immers we hebben 

allemaal een uitnodiging gekregen voor de 

bruiloft van het Lam. Maar zoals je niet naar een 

bruiloft gaat voor je je gedoucht hebt en schone 

nette kleren hebt aangetrokken, zo kan ook 

niemand aan de bruiloft van het Lam 

deelnemen zonder zuiver (heilig) en 

goedgekleed (voorbereid en verlangend) te zijn. 

Denk aan wat er gebeurde met de gast uit de 

parabel die geen bruiloftskleed wilde dragen 

(Mt. 22: 11 - 14). Door onze zonden zijn we nog 

niet klaar om na onze dood plaats te nemen in 

de volle glorie van de Bruidegom (Christus). Het 

vagevuur is het geschenk van het reinigende 

bad van Gods liefde die ons wast. Zo worden we 

volmaakt nieuw gemaakt. Zelfs wanneer wij hier 

op aarde niet altijd de vele manieren hebben 

aanvaard om ons te kleden voor het 

bruiloftsmaal. De Heer reinigt ons, stevig maar 

liefdevol. Dat is het vagevuur. Dat is een 

geschenk. Dat is een reden om te vieren. 

 

Het andere wonder van het vagevuur waaraan 

Allerzielen ons herinnert, is dat wij levenden, de 

strijdende Kerk, degenen in het vagevuur 

kunnen helpen. Wij doen dat door ons gebed. 

We moeten ons niet afvragen hoe dat werkt. 

Dat is Gods Mysterie aan het werk, waarvan wij 

de resultaten ooit mogen zien. Voor nu is het 

belangrijk te weten dat onze hulp voor hen echt 

en effectief is. 

 
We blijven dus niet achter om alleen maar te 

kunnen rouwen over de doden, samen met 

Jezus die huilde om de dood van zijn vriend 

Lazarus (Joh. 11: 35). Wij blijven niet achter om 

ze te herinneren en te gedenken, hoe gepast 

ook. Wij kunnen hen in liefde omhelzen, hen 

helpen en zelfs begeleiden op weg naar huis. Bid 

elke dag voor de doden; dit is de macht die aan 

ieder van ons gegeven is.  

Dat is de reden waarom sommigen van ons 

Allerzielen het liefst een feest noemen. 

 

Bovenstaande tekst is een bewerking en 

ingekorte versie van een artikel dat vorig jaar 

verscheen in het Katholiek Nieuwsblad. 

Oorspronkelijke bijdrage op aleteia.org.  
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Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op 
de liturgie’ 
 
In het najaar van 2019 start de Diocesane 
Werkgroep voor Liturgie met een vervolg op de 
basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie’ (seizoen 
2018-2019). De werkgroep zal nu de focus 
richten op enkele liturgische onderwerpen, 
waarbij de viering van de Eucharistie het venster 
op de liturgie zal zijn. Als cursusboek zal de 
werkgroep een reader samenstellen met 
interessante artikelen. 
Cursusdocenten zijn: pastoor Victor Maagd, Ann 
Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor 
Arjen Jellema. 
Cursusdata: 4 oktober, 15 oktober, 20 
november, 15 januari 2020, 19 februari, 18 
maart en 22 april, van 20.00 tot 22.00 uur. 
Plaats: parochiehuis Wolvega 
Deelnamekosten: € 25,- 
Opgave bij l.winter@bisdomgl.nl.  
Meer informatie of een uitgebreide folder: zie 
www.bisdomgl.nl.  

Cursus Suïcidepreventie  
 
In de herfst van dit jaar biedt de Projectgroep 
Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een 
cursus Suïcidepreventie aan, over het 
voorkomen van zelfdoding, waarin o.a. aan de 
orde komen: de bespreekbaarheid van het 
onderwerp, wat zijn de signalen en hoe die te 
herkennen en welke vervolgstappen moeten er 
genomen worden. De cursus wordt aangeboden 
in Bedum op 29 oktober en 12 november plus 
een terugkomavond op 26 november, 
Grotestraat 47, parochiezaal van 18.00 - 20.00 
uur, te beginnen met een broodmaaltijd. 
Parkeergelegenheid achter de kerk (links langs 
de kerk rijden). Kosten € 25,00 p.p.  
Aanmelden vóór 9 oktober bij Vicariaat 
Groningen-Drenthe (tel. 050 - 4065888) of per 
mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. Bij opgave 
graag uw telefoonnummer en mailadres 
vermelden. Meer informatie: www.bisdomgl.nl. 

Informatieavond Bisdombedevaart naar 
Assisi in 2020 
 
Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert 
een bedevaartreis naar Assisi van 25 april t/m 3 
mei 2020. De bedevaart wordt gemaakt per luxe 
touringcar. Op de heenweg naar Assisi 
overnachtingen in Duitsland en Milaan. In Assisi 
wordt de grote basiliek bezocht evenals de San 
Damiano en de Santa Chiara. Ook de omgeving 
van Assisi wordt verkend, met o.a. bezoek aan 
La Verna. We treden in de voetsporen van de 
Heilige Franciscus. We verkennen wat 
Franciscus ons met zijn voorbeeld te bieden 
heeft in de 21ste eeuw. Terugreis via Ravenna 
en Ulm. Gedurende de reis wordt iedere dag de 
Eucharistie gevierd onder leiding van mgr. Van 
den Hout. De bedevaartreis wordt begeleid en 
georganiseerd door de VNB. De begeleiding is 
door deskundige vrijwilligers die dit belangeloos 
doen. 
 
De kosten voor deze reis zijn per pelgrim  
€ 999,00. Toeslag eenpersoonskamer € 240,00. 
Kinderen en jongeren tot 25 jaar kunnen mee 
met 50% korting, dus voor € 499,00. 
 
Op dinsdag 29 oktober 2019 is er van 19.30 -
21.30 uur in de parochiezaal van de Sint 
Martinusparochie een informatieavond over 
deze bedevaart o.l.v. Margret Pater en Marion 
Mennes. Verdere informatie: www.bisdomgl.nl. 

Roepingenweekend 25-27 oktober 2019 
 
Je roeping verkennen en beter leren kennen? 
Dit weekend wordt georganiseerd door de 
werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. 
Samen met de bisschop organiseren we een 
weekend voor jongvolwassenen (18-35 jaar) in 
het klooster van Thuine (D). Het begint op 
vrijdagavond 25 oktober en duurt t/m 
zondagmiddag 27 oktober 2019. Voor meer 
informatie zie: www.bisdomgl.nl. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Aankondiging Seniorenmiddag 19 
november 
 
Inmiddels is de kop van het seizoen 2019- 2020 
er weer af. 
De gezellige Ontmoetingsdag ligt al weer achter 
ons en kijken we vooruit naar het komende 
seizoen seniorenmiddagen.  
De werkgroep Seniorenmiddagen van de Sint 
Martinusparochie staat weer klaar om het u 
naar de zin te maken. Mocht u vragen, wensen 
of suggesties hebben, laat dat ons dan s.v.p. 
weten, dan kunnen we daar iets mee doen.  
De eerste seniorenmiddag vindt plaats op 19 
november a.s., een bingomiddag. We hopen dan 
weer veel mensen te mogen begroeten. Mocht 
het voor u de eerste keer zijn, twijfelt u dan niet 
en probeer het gewoon een keertje.  
Iedereen is welkom. 
 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag 15 oktober: Allergieën. 
Mevr. Eline Berger, sportdiëtiste, gaat het met 
ons hebben over allergieën; wat is het, hoe 
ontstaat het, wat kun je er aan doen. Hebben 
ons voedsel en factoren van buitenaf invloed op 
ons immuumsysteem? Van deze presentatie 
kunnen we vast veel opsteken. 
 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum 
De Berk, Berkenlaan 238 (wijk Selwerd) tel. 050 - 
5770601. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 050 - 5711343) 
 

 

De Gerarduskalender 2020 
  
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een 
beetje spirit!’. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 

personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (zie ook op 
internet: www.kloosterwittem.nl). 
De Gerarduskalender kost € 7,40 en is te 
verkrijgen t/m oktober 2019 bij:  
Christien Enzing (tel. 050 - 5719662)  
Mailadres:  c.enzing@home.nl. 
 

 

Cursus Mystieke Theologie  
 
‘School voor de Ziel’ van Stichting Marianum 
presenteert vanaf zondag 13 oktober t.m. 24 
november 2019 de cursus “Inleiding in de 
Mystieke Theologie”. De cursus wordt gegeven 
door pater Hugo, kluizenaar in Warfhuizen. De 
collegeserie is een inleidende theologische 
cursus op academisch niveau. Aan bod komen 
onder meer: Plato en Plotinus, Sint Augustinus, 
Sint Evagrius en de woestijnvaders, Pseudo 
Dionysius, Beatrijs en Jan van Ruusbroec.  
De cursus omvat 7 colleges op  
7 zondagmiddagen vanaf 14:00 uur in de 
pastorie van de St.-Jozefkathedraal. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.  
Aanmeldingen met naam, e-mailadres en 
telefoonnummer bij Els Toxopeus: 
elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl. Nadere 
informatie: www.schoolvoordeziel.nl. 
 

 

Allerzielen Muziek in de Salvator 
 

Op zondag 27 oktober 2019 vindt in de San 
Salvatorkerk een bijzondere en sfeervolle 
‘avondmuziek’ plaats rond het thema 
Allerzielen. 
Er worden o.a. werken uitgevoerd van J.S. Bach, 
C.P.E. Bach, G. Gabrieli en C. Fictoor, naast 
Gregoriaanse gezangen. 
Uitvoerenden zijn Vocaal ensemble Salvatorkoor 
Vocare, Musica Son, Borealis Koperkwartet en 
organist Matthew Schembri.  
 
Locatie: San Salvatorkerk Groningen, Hora 
Siccamasingel 202 (hoek van Iddekingeweg).  
Aanvang 20.00 uur.  
De entree is vrij, met een collecte bij de uitgang. 
Nadere informatie: www.hildegardparochie.nl. 

http://www.kloosterwittem.nl/
mailto:c.enzing@home.nl
mailto:elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl
http://www.schoolvoordeziel.nl/
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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 

@outlook.com 

 
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/

