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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 

10 

8 december 2019 
t/m 

11 januari 2020 

 
16 november 

 

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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Wat is het doel van ons leven? 
 

Niet alleen op Allerzielen bidden wij voor onze 

overledenen. De hele maand november staat in 

het teken daarvan. Zo staan ook de laatste 

zondagen van het kerkelijk jaar aan het eind van 

november in het licht van het einde der tijden, 

met tenslotte de bekroning van Christus komst 

als Koning van het heelal. 

 

Bidden voor hun dierbare overledenen doen 

christenen vanaf de eerste christentijd vanuit 

hun geloof in de opgang die de gestorvene 

maakt naar God, maar tevens beseffend dan 

niemand zonder zonden is en sterft. Het is een 

liefdevol gegeven - de overledenen nabij blijven 

en hen bij God aanbevelen. Daartoe worden ook 

HH Missen gelezen waarin de gedachtenis van 

de overledenen verbonden wordt met het Pasen 

van Christus. 

 

Naast beden om vergeving klinken in de 

Requiemmis vooral woorden van troost en hoop 

en kunnen in de schoonheid van de liturgie alle 

gevoelens van de naastbestaanden een 

heilzame bedding vinden. Door Christus Pasen 

zijn wij immers mensen van hoop. Alle 

beperkingen van hier leggen het af tegen het 

toekomstperspectief waarin wij leven. De 

volheid die wij in het aardse leven nooit 

bereiken, zal eens ons deel zijn.  

Mensen hebben ook nooit geloofd - wat men 

ook geloofde - dat het leven zomaar voorbij zou 

zijn. En er blijft ook altijd, heel diep, een 

verlangen naar het volmaakte.  

 

Daar lijkt nu, en eigenlijk in een snelle 

omwenteling, een verandering in te zijn 

gekomen. Het geloof in het hiernamaals en de 

voorbereiding daarop lijken in de laatste tien 

jaar verdwenen te zijn. Velen beschouwen 

zichzelf als genoeg en ook het zichtbare leven 

hier, in de illusie dat wij alles zelf in de hand 

hebben en bepalen. Wat ‘ik’ voel en vind, staat 

centraal. 

 

Er is weinig eerbied meer  voor het mysterie van 

de dood, toch het meest ingrijpende proces in 

een mensenleven waarbij zelfs de meest nabijen 

alleen maar kunnen toekijken, zorgen en 

bidden. 

 

Een kerkelijke uitvaart is niet meer 

vanzelfsprekend en wordt steeds meer 

uitzondering, zoals collega’s ook constateren. In 

onze parochie waren er dit jaar vier kerkelijke 

uitvaarten, terwijl 42 (!) parochianen overleden 

zonder kerkelijke uitvaart. 

Bij een kerkelijk afscheid gaat het om de 

overledene voor wie wij samenkomen om 

afscheid te nemen en hem/haar bij God aan te 

bevelen. Dat doen we in de liturgie van de Kerk, 

waartoe de overledene behoorde.  

Niet zelden gaat men zelfs voorbij aan de 

uitdrukkelijke wens daartoe. Dat is erger dan 

treurig. Is het te veel gevraagd om een uurtje in 

de kerk te zitten omwille van de overledene? 

Waarom je daar zo voor afsluiten? 

 

Is het gegeven van een voortleven, met een 

hiernamaals als een heerlijke bekroning bij de 

God van alle leven, dan helemaal in onze 

consumptieve samenleving verdwenen? 

En als er nu wel iets is hierna? Onze uiteindelijke 

bestemming – kunnen we daar zo onverschillig 

tegenover staan, schouderophalend? 

 

Als we op reis gaan, bereiden we ons voor. We 

hebben dan een reisdoel. Vraagt de reis van ons 

leven niet vele malen meer voorbereiding? En 

heeft die reis niet bovendien een oneindig 

mooiere bestemming – als we die willen? 

 

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 -  3 november 2019, 31e zondag door het jaar 

Lezingen Wijsheid  11: 23  -  12: 2   |   2 Tessalonicenzen  1: 11  -  2: 2   |   Lucas  19: 1 - 10 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Donderdag -  7 november 2019, Hoogfeest van de H. Willibrord 

      St.-Jozefkerk 

   12.30 H. Mis Celebrant: Mgr. R. van den Hout 
     

 

Zondag -  10 november 2019, 32e zondag door het jaar 

Lezingen 2 Makkabeën  7: 1 - 2, 9 - 14   |   2 Tessalonicenzen  2: 16  -  3: 5   |   Lucas  20: 27 - 38  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  17 november 2019, 33e zondag door het jaar 

Lezingen Maleachi  3: 19  -  20a   |   2 Tessalonicenzen  3: 7  -  12   |   Lucas  21: 5  -  19 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zondag -  24 november 2019, Christus Koning van het Heelal 

Lezingen 2 Samuël  5: 1  -  3   |   Kolossenzen  1: 12  -  20   |   Lucas  23: 35  -  43 

                               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 
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Zondag -  1 december 2019, 1e zondag van de Advent 

Lezingen Jesaja  2: 1  -  5   |   Romeinen  13: 11  -  14   |   Matteüs  24: 37  -  44 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

Misintenties 

St.-Jozefkerk 

2 november: Jan en Lineke ten Voorde 
Minie ten Voorde 
Overleden ouders, broers en 
zussen 
Yvonne Kessels – Snijders 
Antoinette Hulscher 

3 november: Mijnheer Raben en overleden 
dochter 

 Ismet Isai Sahinovic 
10 november: Overleden zoon Hans 
 Jan van Schaik  

Jan en Lineke ten Voorde 
Minie ten Voorde 
Ismet Isai Sahinovic 

17 november: Ton Duijvesteijn 
24 november: Jan van Schaik 
  Nico Lefferts 
1 december: Yvonne Kessels - Snijders 
 

St.- Franciscuskerk 

3 november: Annie Kruisman - Meijer 

10 november: Annie Kruisman - Meijer 

Collecte doeleinden 

3 november: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
10 november: 1. Parochie 
  2. Kath. Vereniging voor  
      Oecumene 
17 november: 1. Parochie 
  2. Diocesane jeugdcollecte 
24 november: 1. Parochie 
  2. Parochiekoren 
1 december: 1. Parochie 

2. Priesteropleiding bisdom 

R.K. Kerkhof 
 
Op zaterdag 2 november (Allerzielen) is er in de 
kapel van het R.K. Kerkhof om 9.30 uur een H. 
Mis. Onze bisschop Mgr. R. van den Hout zal in 
deze H. Mis de overleden bisschoppen en 
priesters herdenken. Na de H. Mis worden de 
priestergraven gezegend. Daarna is er in de aula 
van het kerkhof gelegenheid de bisschop te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie 
of thee. U bent van harte uitgenodigd.  
 
Maandag 4 november (1ste maandag van de 
maand) is er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel 
van het R.K. Kerkhof. In deze H. Mis worden de 
overledenen die het afgelopen jaar op het 
kerkhof te ruste zijn gelegd herdacht. Na de H. 
Mis worden de graven gezegend en is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee.  
Ook op maandag 2 december (1ste maandag van 
de maand) is er om 9.30 uur een H. Mis in de 
kapel van het R.K. Kerkhof. 
Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
Iedere eerste donderdagochtend van de 
maand vindt er een gezongen H. Mis plaats 
om 9.30 uur. Na afloop drinken we samen een 
kopje koffie in de Plutozaal. Het is altijd een 
erg plezierig samen zijn. 
Van harte welkom: donderdag 7 november 
2019 en donderdag 5 december in de Kapel. 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 
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                    November 2019 
04 Allerzielenviering in de kapel van het R.K. 

Kerkhof om 9.30 uur. 

07 H. Mis in de kapel van het Bisschop 
Niermancentrum om 9.30 uur. 

12 Lezing over Leven na de dood door 
pastoor Wagenaar om 20.00 uur in de 
pastorie. 

12 K.V.G. Avond. 

19 Seniorenmiddag met Bingo in de pastorie 
om 14.00 uur. 

25 Een Uurtje Eeuwigheid door Kamerkoor 
Peize. Om 14.00 uur in de St.-Jozefkerk. 
 

                    December 2019 
02 H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof 

om 9.30 uur. 

05 H. Mis in de kapel van het Bisschop 
Niermancentrum om 9.30 uur. 

08 Family-tour met de Bisschop aansluitend 
op de hoogmis in de pastorie. 

 
 
 

Eerste H. Communie 2020 

De Eerste H. Communieviering zal het komend 

jaar zijn op zondag 17 mei 2020 in de St.-

Jozefkathedraal. 

De voorbereiding begint in december.  

 

Ouders kunnen hun kind, vanaf 7 jaar, groep 4,  

opgeven bij de parochiesecretaresse, mevr. 

Lidy ten Voorde.  

Op werkdagen tussen 10.00 - 15.30 uur, 

behalve woensdag. (050 - 3124215). 

Familieberichten 

Door het H. Doopsel werden in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
 Marie Touré-le Roy 
 Novam Buist 
 Veerle van Duijvenbode 
 Genairo Doezeman  
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Ismet Isai Sahinovic 

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 
 
12 november 2019 – Leven na de dood?  
door pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar, pastoor van 
de St. Martinusparochie. 
 
Het einde van het kerkelijk jaar ziet de Kerk in het 
licht van het einde der tijden. 
Wat moeten wij denken over  
een persoonlijk oordeel bij ons  
overlijden en het Laatste  
Oordeel? 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? 
 
Pastoor R.R.B.M. Wagenaar (1944) werd in 1983 
tot priester gewijd. Daarvoor studeerde hij 
kunstgeschiedenis. 
 
Vooraankondiging 
10 december 2019 – Steden van lezers. Boeken, 
lezers en devotie in de late Middeleeuwen.                     
door prof. dr. Sabrina Corbellini, hoogleraar 
"Geschiedenis van het lezen in premodern Europa" 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 
De lezing zal ingaan op een veel besproken 
onderwerp in de bestudering van 
laatmiddeleeuwse geschiedenis (in het bijzonder 
de periode 1350-1520): de mogelijkheid voor 
"gewone mensen" toegang te krijgen tot 
religieuze teksten, allereerst de Bijbel, maar ook 
devotionele en mystieke werken. Aan de hand 
van verschillende schriftelijke en visuele bronnen 
zal de toegankelijkheid van religieuze literatuur 
besproken, maar ook stilstaan bij de vraag waar 
deze gewone mensen religieuze teksten konden 
vinden en hoe deze teksten werden gelezen.  

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Advent 
door Dick van der Meijden 

 

Wanneer de viering van de Advent in de Kerk 

voor het eerst werd geïntroduceerd, kan niet 

met zekerheid bepaald worden. De Advent 

wordt voor het eerst vermeld in een boek 

van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die 

schrijft dat St. Perpetuus (bisschop van Milaan) 

rond 480 een vastentijd van drie weken 

voorafgaand aan kerstmis had ingesteld. Of dit 

een nieuw gebruik was dan wel de bekrachtiging 

van een bestaand gebruik is onduidelijk.  

De naam ‘advent’ komt van 

het Latijnse woord adventus, 

dat komst betekent. In de adventsperiode 

bereiden Christenen zich voor op het kerstfeest: 

dit is het feest waarbij de geboorte 

van Jezus wordt herdacht. Je kunt het woord 

‘advent’ ook bezien als God komt naar ons toe.  

 

Het Liturgisch jaar begint met de Advent. De 

Advent begint altijd op de zondag die het dichtst 

bij het feest van de Heilige Andreas (30 

november) valt. In 2019 zijn de zondagen van de 

advent: 1 december, 8 december, 15 december 

en 22 december. De Advent begint bij oosters-

orthodoxe kerken twee weken eerder en telt 40 

dagen (15 november). In de Rooms-Katholieke 

Kerk en ook in de Anglicaanse en Oud-

Katholieke Kerken wordt vanaf 17 december tot 

24 december de kerstnoveen gehouden. De 

Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: 

Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, 

de geboorte van Jezus. Maar ook is de Advent 

de periode van verwachting van Jezus' 

wederkomst op het einde der tijden. 

 

Tijdens de adventsperiode wordt in kerken 

gebruik gemaakt van de liturgische kleur paars, 

de kleur van boete en inkeer. Op de derde 

zondag van de Advent, zondag Gaudete, kan de 

kleur roze gebruikt worden om het feestelijke 

karakter van deze zondag weer te geven.

De adventskrans is uit het Duitse taalgebied 

overgewaaid. Ook in de Scandinavische landen 

komt dit gebruik veel voor. In de Scandinavische 

en Duitstalige landen zie je dat ook in de 

huisgezinnen en in de winkels adventskransen 

worden neergezet of opgehangen. 

In katholieke kringen is het de traditie dat de 

derde adventskaars roze is, dit als verwijzing 

naar de groeiende vreugde. De protestantse 

kerk van Noorwegen heeft deze traditie ook. 

De eerste adventskrans werd bedacht door de 

Lutherse theoloog Johann Hinrich 

Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op 

uit armoedige gezinnen. De kinderen vroegen 

vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 

besloot hij uit een houten wiel een krans te 

maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor 

elke adventszondag werd een grote kaars 

aangestoken en voor elke andere dag een 

kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met 

dennengroen versierd. 

 

In de Advent wordt het Gloria niet gebeden of 

gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in 

Bethlehem bij de geboorte van Jezus. Omdat de 

Advent een tijd van inkeer, is het Gloria 

geschrapt. Met Kerstmis klinkt het Gloria weer 

als een nieuw lied.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_van_Tours
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perpetuus_van_Milaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgisch_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orthodoxe_kerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orthodoxe_kerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstnoveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgische_kleuren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Violet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaudete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roze
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
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Over de kerk 
Mgr. Dr. C.F.M van den Hout 

 
In zijn columns van mei en oktober 2018 

besteedde onze bisschop onder titel ‘Over de 

Kerk’ aandacht aan een van de flankerende 

documenten van het Tweede Vaticaans Concilie 

‘Lumen Gentium’ (Licht voor de volkeren).  

Vorig jaar zijn deze columns slechts gedeeltelijk 

op onze website gepubliceerd en omdat de 

inhoud is ook nu nog actueel is, willen wij u deze 

columns in Rondom niet onthouden. 

 

De Kerk: een mysterie 

De Kerk is een mysterie. Dit is een uitspraak die 

nog niet zo makkelijk is in te zien. We zeggen 

eerder tegen elkaar: de Kerk is mensenwerk! 

Wat mensen doen, kunnen we begrijpen, 

analyseren en verklaren. Bisschoppen en 

priesters zijn feilbare mensen, inderdaad. En 

zoals alle mensen hebben zij hun gebreken, 

zwakheden en fouten. Van mensen op 

verantwoordelijke posities worden fouten – of 

vermeende fouten – door velen gezien. Van 

iemand die veel doet en een grote 

verantwoordelijkheid draagt, zijn de fouten 

veelal publiek en worden via de media in de 

huiskamer gebracht. Inderdaad, de kerk is 

mensenwerk. Wij zijn allemaal zondaars. 

 

Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? 

Dat heeft te maken met haar goddelijke 

oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, 

wil niet zeggen dat ze niet van God komt. 

Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt 

door het verkondigen van de Blijde Boodschap, 

de oproep tot bekering en door het aanstellen 

van twaalf apostelen (Catechismus voor de 

Katholieke Kerk nr. 763-765). Maar de Kerk is 

vooral geboren – zo noemen we dat bijvoorkeur 

– uit het feit dat Christus zijn leven voor ons 

heeft gegeven (Catechismus 766). Een leven 

gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want 

wie is in staat zijn leven voor een ander te geven 

op een wijze zoals Christus dat deed? Het begin 

van de Kerk ligt in het leven en de dood van 

Christus. We kunnen dit alleen begrijpen met de 

ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit 

onzichtbaar. Pas met Pinksteren werd de Kerk 

zichtbaar, omdat de apostelen en leerlingen 

naar buiten kwamen en de Boodschap van 

Christus gingen verkondigen. De Kerk wordt 

zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met 

hun eigen menselijke beperkingen – uitdragen 

en voorleven. Maar dieper zit het onzichtbare. 

De oorsprong in het goddelijk leven van 

Christus. Die onzichtbare band met Christus 

beleven we persoonlijk en samen in het geloof. 

Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk 

heen, te blijven geloven in de goddelijke 

oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit 

geloofspunt toch niet graag prijs. 

 

Kerk als Volk van God 

Het document Lumen Gentium begint met de 

Kerk als mysterie. Dit sloot aan bij een encycliek 

van Pius XII uit 1943 getiteld Mystici Corporis 

(Het mystiek lichaam). Het concilie heeft een 

bijzonder accent willen leggen op de Kerk als 

Volk van God, en daar gaat het dan ook over in 

het vervolg. Je zou het bijna een uitvinding van 

het concilie kunnen noemen. Het gaat erom dat 

we bij de Kerk niet op de eerste plaats denken 

aan de hiërarchie en daarna pas aan de 

gelovigen als ‘consumenten’ van het heil dat de 

geestelijkheid bemiddelt. Laten we uitgaan van 

het geheel van de Kerk en van de principiële 

gelijkwaardigheid van alle gelovigen. Samen zijn 

we het volk van God; samen delen we in het 

priesterschap van Christus, dat we dan ook het 

gemeenschappelijk priesterschap noemen. 

Iedereen die de jaren zestig bewust heeft 

beleefd en meegroeide met de ontwikkelingen 

van het concilie, heeft dit meegekregen en zich 

bewust eigen gemaakt. Het was een hele omslag 

dat je ook als gelovige en als parochiaan kon 

meepraten en verantwoordelijkheid mocht  
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dragen. 

 

Binnen het volk Gods zijn er verschillende 

geledingen. In het document van het Tweede 

Vaticaans Concilie over de Kerk gaat het 

vervolgens over de hiërarchische inrichting van 

de Kerk (hoofdstuk 3), over de leken (hoofdstuk 

4) en tenslotte over de religieuzen (hoofdstuk 

6). De ene groep is niet belangrijker dan de 

andere, ieder heeft zijn eigen taak en plaats. De 

geestelijken geven leiding vanuit de houding dat  

ze zelf de eersten zijn die luisteren naar Gods 

woord en het beleven. De leken luisteren ook op 

de eerste plaats naar Gods Woord. Er is een iets 

ruimere mogelijkheid gekomen voor leken om 

bestuurlijke functies op zich te nemen. Niet voor 

elke functie is het nog per se nodig om gewijd te 

zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een secretaris van 

de bisschop, lid van een kerkelijke rechtbank of 

kanselier. Het parochiebestuur heeft meer 

verantwoordelijkheid gekregen dan vóór het 

concilie. Leken kunnen ook deelnemen aan het 

pastorale werk van de geestelijken. 

Op de eerste plaats bedoelen we de pastoraal 

werkers die professioneel hun inzet leveren. 

Ook parochianen kunnen pastoraal actief zijn, 

meer dan ooit.  

De groep van religieuzen staat apart genoemd. 

Daar is ongetwijfeld over nagedacht. De 

religieuzen zijn deels gewijd (priesters, paters) 

en deels niet gewijd (fraters, broeders, zusters). 

We kunnen ze dus onderbrengen bij de 

hiërarchie of bij de lekengelovigen. Toch zijn ze 

als groep apart genoemd omdat ze vanuit een 

bijzonder charisma een specifieke bijdrage 

leveren en zich door geloften aan de Kerk 

hebben verbonden. Ze lijken op de 

geestelijkheid én ze lijken op de lekengelovigen. 

Het volk van God bestaat uit alle gelovigen. De 

gemeenschappelijke noemer is belangrijk om te 

onthouden en te beleven. Daarbínnen kunnen 

we spreken over gewijd en niet-gewijd. Het 

gemeenschappelijke priesterschap is de basis 

voor het bijzondere of ambtelijke priesterschap 

van de gewijde priesters. Als priester blijf je in 

zekere zin ook altijd een gelovige. 
 

 

Psalm 95 (94) 
 Naderen om te luisteren 

 
1. Komt, laat ons de Heer met jubel begroeten, 

juichen wij toe de Rots van ons heil. 

2. Laat ons verschijnen voor Hem met een

 lofzang 

 Hem met liederen eren. 

 

3. Een machtige God immers is de Heer,

 Koning is Hij over alle volken. 

4. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand 

 aan Hem behoren de toppen der bergen. 

5. De zee is van hem, Hij heeft haar gemaakt, 

zo goed als het land, door zijn handen 

gevormd. 

 

6. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, 

knielen wij neer voor Hem die ons 

schiep. 

7. Hij is onze God en wij zijn volk, 

 Hij is de herder en wij zijn kudde. 

8. Luistert heden dan naar zijn stem: 

‘Weest niet halsstarrig als eens in 

Meriba, 

9. zoals in Massa in de woestijn; 

 Waar uw vaderen Mij wilden tarten 

ofschoon zij mijn daden hadden gezien.’ 

 

10. ‘Veertig jaar stond dit volk mij tegen; 

 Ik sprak: zij zijn toch een dolend volk, 

11. zij kennen mijn wegen niet. 

 Daarom heb ik in gramschap gezworen: 

 nimmer vinden zij rust bij Mij.’ 
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Dit is een psalm om de dag mee te beginnen, 

zoals de Kerk dat iedere morgen doet in het 

getijdengebed. Het is een uitnodigingslied bij 

uitstek om het eerste gebed van de dag in te 

zetten. 

 

Zeker de eerste zeven verzen zijn pure 

uitnodiging om te komen, te naderen, te 

aanbidden en te knielen. 

Aanvankelijk is er gejuich en gejubel omdat God 

de Heer de overwinning behaald heeft. 

De christelijke lezing van de kerkvaders koppelt 

spontaan die overwinning aan Jezus’ verrijzenis, 

de grond van zijn eeuwig koningschap. “De Rots 

van ons heil” is voor hen dus Christus zelf, in zijn 

opstanding gevierd. Ook “de grote God”, de 

Heer (vers 3) wordt in verband gebracht met 

wat Paulus aan Titus schrijft: onze grote God en 

Heiland Jezus Christus. God als rots voor zijn 

volk vinden we nadrukkelijk gevierd in het 

beroemde lied van Mozes (Deut. 33). 

 

De eigenschappen van de grote God zijn in de 

eerste plaats zijn scheppingskracht (verzen 4-5). 

Alles is aan Hem onderworpen, ook de andere 

goden (vers 3). De mededelling ”ook de andere 

goden” benadrukte voor de Joden van destijds 

hun uitverkiezing. 

In de verzen 6 en 7 wordt de Heer aanbeden om 

zijn uitverkiezing. Dezelfde hand die alles schiep, 

leidt hier zijn kudde en maakt ons tot zijn volk - 

tot het volk van zijn verbond. 

Wij treden binnen in de levende relatie met de 

Heer die ons maakt tot “de kudde van zijn 

hand“. Wij knielen voor Hem neer. 

 

Plotseling verandert met vers 8 alles: klimaat, 

toon, vorm. Het gejuich en gejubel wijkt nu voor 

een ernstige vermaning: ofschoon ze mijn daden 

hadden gezien, hebben ze Mij getart (vers 9). 

Als jullie niet luisteren, zullen jullie nooit 

binnengaan in mijn rust! Zo heb ik in gramschap 

gezworen (vers 11). 

 

Wat een contrast met de eerste helft van de 

psalm. Het feest dreigt te kantelen in een 

onverbiddelijk oordeel. Waar het op aankomt is: 

luisteren. 

Massa en Meriba, uit de woestijntocht, worden 

genoemd. Zij kennen mijn wegen niet! 

Wie niet luistert naar God en zijn geboden, zal 

de beloofde rust niet binnengaan (vers 11).  

Maar als onverbiddelijk mogen we de psalm niet 

lezen. De ‘rust’ die ons ontzegd wordt, heeft 

Jezus ons bereid in zijn Pasen. Naderen om te 

luisteren, zegt onze psalm. Treed binnen in de 

jubel maar luister naar zijn stem. Niet halsstarrig 

zijn. Kom en luister. 

 

Ernst en opgewektheid, feest en heilige 

schroom. Die horen in de grote liturgie ten 

diepste samen. Iedere morgen reikt de traditie 

ons deze psalm aan om voor God te verschijnen; 

van morgen tot morgen. Ja heel ons leven. 
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De kleine catechismus 
door Dick van der Meijden 

 

Als u ouder bent dan 65 jaar, heeft u in uw 

jeugd waarschijnlijk de Kleine Catechismus uit 

uw hoofd geleerd op de lagere school. In 1920 

stelden de Nederlandse bisschoppen een 

zogeheten Schoolcatechismus verplicht voor de 

godsdienstles op de katholieke lagere school. Er 

is een versie uit 1932, uit 1948 en een uit 1956. 

In 1964 onthieven de bisschoppen de katholieke 

lagere scholen van de verplichting tot het 

gebruik van de Schoolcatechismus in de 

godsdienstles.  

 

De Kleine Catechismus heeft altijd gewerkt met 

een vraag en een antwoord. De meester stelde 

de vraag, de scholier gaf het geleerde antwoord. 

De catechismus uit 1956 telde 564 vragen en 

antwoorden, die uit 1920 telde slechts 465 

vragen en antwoorden. Er werd onderscheid 

gemaakt voor vragen en antwoorden voor klas 

3, 4, 5 en 6 (in de versie van 1956 slechts 

onderscheid tussen klas 3 en 4). 

 

De Kleine Catechismus uit 1956 kende drie 

gedeelten en 40 hoofdstukken. Het eerste 

gedeelte ging volgens het opschrift over de 

geloofsbelijdenis van de Apostelen of de twaalf 

artikelen van het geloof. Aan bod komen: God, 

één God in drie personen, God als schepper, de 

engelen en hun zondeval, de erfzonden, 

voorbereiding op de Verlosser, de menswording 

van God de Zoon, de jeugd van Jezus, het 

openbaar leven van Jezus, het lijden en de dood 

van Jezus, de verrijzenis van Jezus, de Heilige 

Geest, de Heilige Kerk, de dood en de 

verrijzenis, hemel, hel en vagevuur.  

 

Het tweede gedeelte handelde over de genade 

en de genademiddelen. De genademiddelen zijn 

de Sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, 

biecht, oliesel en priesterschap; het huwelijk 

werd weggelaten. 

Het derde gedeelte betreft: Hoe wij als 

christenen moeten leven. Daarin komt aan bod: 

God eren en het gebed, de verering van de 

Heiligen, eerbied voor het gezag, eerbied voor 

het leven en de christelijke kuisheid, eerbied 

voor de waarheid en vervolgens worden de 

geboden van de Kerk behandeld. 

 

 

 

Voor velen is Kleine Catechismus door de 

klassikale overhoring een traumatische ervaring 

geweest, terwijl ons geloof zo mooi is. Het doet 

me denken aan mijn schoonvader (God hebbe 

zijn ziel) die – als ik het over de Kleine 

Catechismus had – steevast als antwoord gaf: 

“Is liegen altijd zonde? Ja, liegen is altijd 

zonde.”. Ik heb dit vraag en antwoordspelletje 

niet kunnen terugvinden in de Kleine 

Catechismus, in welke versie dan ook. 
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Aanpak moeder- en kindsterfte in El 
Salvador 
 
De Sint Martinusparochie steunt als Adventsaktie 
een project in de aanpak van moeder- en 
kindsterfte in El Salvador.  
De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt 
medische zorg en educatie aan de inwoners van 
Guarjila op het platteland van El Salvador. De 
kliniek heeft zich tot doel gesteld de gezondheid 
van moeders en jonge kinderen te verbeteren 
door goede geboortezorg te bieden en gezonde 
voeding te stimuleren. 
 
Wat is er aan de hand? 
In het noorden van El Salvador, in de provincie 
Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente 
Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze 
plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking 
naar buurland Honduras. Na hun terugkeer 
bouwden de inwoners Guarjila weer op.  
 
De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana 
Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op 
en leidde een groep tienermeisjes op tot 
gezondheidsvoorlichters. Daarmee legde zij de 
basis voor een systeem van elementaire 
gezondheidszorg. De kliniek richt zich op 
medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen 
en jonge kinderen – voorlichting en educatie. 
Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team 
van artsen en andere zorgverleners. Toch 
sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens 
de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het 
gevaar te overlijden aan ondervoeding en 
infectieziektes als diarree en longontsteking.  
 
Het project heeft tot doel de gezondheid en 
voeding van (aanstaande) moeders en jonge 
kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte bij 
de bevalling terug te dringen.  
 
Hoe doen we dat? 
Zwangerschap en bevalling vormen een 
gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een 
opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders 
de laatste weken voor hun bevalling kunnen 
verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter 
niet toereikend en moet dringend worden 
uitgebreid, van 8 naar 11. 
  

Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan 
wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 
tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting 
te geven over borstvoeding aan zwangere 
vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. 
Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren 
over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om 
borstvoeding te promoten en te begeleiden.  
 
Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het 
opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken 
nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding 
zoals groenten. Vet en koolhydraatrijk voedsel is 
wel volop beschikbaar, wat leidt tot een 
ongezond eetpatroon. Zo’n 25 tot 30 gezinnen 
krijgen daarom voorlichting over gezonde 
voeding en praktische hulp bij het aanleggen en 
onderhouden van hun moestuin. Als de eerste 
groente geoogst kan worden, krijgen ze 
praktijklessen in het bereiden van gevarieerde 
maaltijden. 
 
U kunt uw bijdrage storten op rekening NL89 
INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie 
o.v.v. Adventsaktie of in de gele bus doen achter 
in de kerk. 
 
 Redwednesday 2019 – 27 november 
Aktie voor godsdienstvrijheid en 
tegen geloofsvervolging 
 
De St.-Jozefkathedraal wordt op 27 november rood 
aangelicht samen met honderden andere kerken 
wereldwijd en zeker 30 kerken in Nederland. 
Waarom? Zo willen we aandacht vragen voor 
vrijheid van godsdienst en de vervolging van 
christenen. 
 
Ook wordt die avond in een avondgebed om 19.30 
uur gebeden voor alle mensen die vervolgd 
worden omwille van hun geloof en in het bijzonder 
de christenen – de meest vervolgde groep (80 %). 
Vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Dit is 
een actie van Kerk in Nood, één van de drie 
instituten wereldwijd die de vrijheid voor alle 
godsdiensten in alle landen analyseert. Kerk in 
Nood roept op tot tolerantie en respect voor 
gelovigen en tussen geloofsgroepen. 
Meer informatie op: 
www.kerkinnood.nl/redwednesday. 

http://www.kerkinnood.nl/redwednesday
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Family Tour met de bisschop 

 
“Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw 
over spreken”(Deuteronomium 6,7) 
Hoe brengen we het geloof over op onze 
kinderen? 
 
Bisschop R. van den Hout nodigt gezinnen uit 
voor de Eucharistie op zondag 8 december om 
11.00 uur in de St.-Jozefkathedraal, een 
maaltijd, catechese en persoonlijke 
ontmoeting. 
Gespreksthema’s zijn ouderschap en 
opvoeding in het kader van kerk en geloof. 
Gesprekspartners zijn ook de echtparen Pieter 
en Geraldine Mulder uit Rutten en Tomislav en 
Annette Sever uit Groningen. 
Geïnteresseerde ouders zijn met kun kinderen 
van harte uitgenodigd! Voor de kinderen is er 
een apart passend programma. De 
gezamenlijke maaltijd met soep en brood 
wordt verzorgd. 
 
Bij opgave aan het bisdom, mw. Lisette Winter, 
graag het aantal kinderen en hun leeftijd 
vermelden. Tel. 050 – 4065888; email: 
l.winter@bisdomgl.nl. 

Diocesane Retraite: Verhalen over 
Franciscus van Assisi 
 
Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. 
Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook 
verhalen die ontsproten zijn aan vrome fantasie, of 
verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze 
in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen 
die de weerbarstigheid van het optreden van 
Franciscus onder woorden brengen en die nog 
steeds te denken geven. In dit weekend willen we 
ons onderdompelen in de verhalende traditie die is 
ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te 
ontdekken waarom de verhalen over hem nog 
steeds de moeite waard zijn om door te vertellen. Ze 
zullen ook tijdens de bisdom bedevaart naar Assisi in 
2020 naar voren komen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom op deze retraite in het klooster Thuine 
(Duitsland).  
 
Begeleiding: Peter Vermaat (tel. 0518 – 451751) 
Vrijdag 13 december - zondag 15 december 2019 
Aankomst: 20.00 uur; vertrek: 16.00 uur  
Opgave vóór 1 december 2019 bij het bisdom 
Groningen-Leeuwarden: tel. 050 – 4065888; 
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl. 

Nationale Roepingenweek Nederlandse bisdommen 
 
De Nederlandse katholieke kerk organiseert voor het eerst een Nationale Roepingenweek met een 
gebedsestafette. In de week van zondag 3 t/m zaterdag 9 november is in elk bisdom een speciale viering 
waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. De 
gebedsestafette is een oproep aan gelovigen en benadrukt het fundamentele belang van roepingen voor 
de Kerk.  
“Religieuze roepingen zijn in deze tijd en samenleving niet vanzelfsprekend,” aldus rector Patrick Kuipers 
van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg. “Met dit initiatief 
laten we zien dat het menens is: Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes 
en congregaties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de 
Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen van Nederland.”  
 
De R.-K. Kerk kent al de jaarlijkse Roepingenzondag op de vierde zondag in de Paastijd. Dan wordt 
wereldwijd gebeden om roepingen. Centraal element in de nationale Roepingenweek is een icoon van 
de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. Kuipers: “Willibrord is een 
blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof 
verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig. ” 
 
Op donderdag 7 november, het hoogfeest van de H. Willibrord, patroon van Nederland, gaat bisschop 
Mgr. R. van den Hout voor in de eucharistieviering van 12.30 uur in de St.-Jozefkathedraal te Groningen.  

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Seniorenmiddag 19 november: 

Bingomiddag 
 

Op dinsdagmiddag 19 november 2019 

organiseert de werkgroep Seniorenmiddagen 

een gezellige BINGO-middag voor alle senioren 

van de Sint Martinusparochie. 

 

Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Dus, grijp 

uw kans. 

Wij zorgen er tussen de bedrijven door voor, dat 

in de hitte van de strijd, uw dorst gelest wordt. 

Voor de onkosten vragen wij deze middag een 

eenmalige bijdrage van € 2,00. 

 

Graag begroeten wij u op 19 november a.s. in de 

pastorie bij de St.-Jozefkathedraal. 

De middag begint om 14.00 uur en eindigt 

om 16.00 uur.  

 

Tot ziens 

Gerda Hettinga. 

 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 

 

Dinsdag 12 november. 

Columniste Marije Grondsma 

Mevr. Marije Grondsma heeft als thema: het 

moet niet gekker worden. Zij is schrijfster van 

columns en toneelstukken en schrijft voor wel 

acht dorpskranten. Ze trad al eens vaker voor 

ons op en dat was een heel plezierige avond. 

Ook deze avond belooft veel goeds. 

 

Dinsdag 10 december 

Kerstbijeenkomst 

Deze avond vieren we samen, al luisterend naar 

gedichten, liedjes en verhalen en dat alles gaat 

vergezeld met de welbekende broodmaaltijd en 

glühwein. Lieve leden als jullie een verhaal, lied 

of gedicht in willen brengen, zijn die van harte 

welkom. De avond begint om 19.00 uur. 

De kosten voor deze avond: 5,00 euro. 

De avonden worden gehouden in wijkcentrum 

De Berk, Berkenlaan 238 (tel. 050 – 5770601). 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 050 – 5711343). 

 

 

Opmerkelijke gelovige en 
martelaar: Joseph Mayr-Nusser 
 
Op 18 maart 2017 is Joseph Mayr–Nusser in 

Bolzano zalig 

verklaard. 

In de oorlog 

weigerde hij, als 

overtuigd 

praktiserend 

katholiek de eed 

van trouw aan 

Hitler te zweren 

wat hij uiteindelijk 

met de dood 

moest bekopen. Joseph Mayr-Nusser was een 

zachtmoedige, beminnelijke man, die in 1910 in 

het toen nog Duitse Tirol werd geboren (het 

zuidelijk deel van Tirol werd na de Eerste 

Wereld Oorlog Italiaans - van Bozen tot 

Bolzano). 

 

De bisschop van Bolzano zei in 2005 over hem: 

“Tegenwoordig leven wij in een zogenaamde 

vrije maatschappij en toch bestaat er enorme, 

dwingende morele druk waaraan onze gezinnen 

en vooral de jongeren moeilijk kunnen 

ontsnappen, een druk ten gunste van seksuele 

vrijheid, huwelijksontrouw, scheiding (…)”.  

 

Joseph Mayr–Nusser kan ons een voorbeeld 

geven van trouw aan ons geweten, boven de 

waan van de dag die altijd in beweging is. De 

idealen waarvoor Nusser is gestorven, 

naastenliefde, geloof, vrijheid, zouden de 

opvoedingsidealen moeten zijn waar elke 

gezinskern behoefte aan heeft.” 

Een getuigenis voor deze tijd. 
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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/

