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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 

 
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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26 april 2020 
t/m 

30 mei 2020 

 
4 april 

 

U kunt de kopij ook mailen 
redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

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

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 12,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

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

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 
Radesingel 4 

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

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

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

Paddepoel Mw. A.C. ten Voorde,  
Zonnelaan 241 
Tel : 050 – 5 73 10 10 

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

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Paasklokken 

 

De Paasklokken die terugkomen uit Rome is een 

oud legendarisch gegeven. De vastentijd was 

voorbij. Het grote feest van Pasen werd 

feestelijk ingeluid. 

Daar moest ik aan denken nu met Pasen de 

klokken van de St.-Jozefkathedraal, met twee 

nieuwe klokken uitgebreid tot zes, nog 

feestelijker dan anders zullen klinken om 

Christus overwinning op de dood te vieren.  

Hij heeft zichzelf gegeven tot het uiterste toe en 

zo bewezen wat liefde is: zelfgave. 

 

Het leek het einde en de apostelen voelden zich 

teruggeworpen op zichzelf en wilden hun 

gewone leven hervatten. Het einde betekende 

echter een begin – nieuw leven – herschepping. 

Het aards paradijs was voorbij, maar het hemels 

paradijs werd mogelijk voor ons. 

God wil immers niet de dood. Die is een 

tegenpool van God, die het leven zelf is. Zei 

Christus niet: “Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven”. God is leven. 

Voor ons wil Hij het leven met Hem, eeuwig 

leven. Dat is niet een lange tijd waar geen eind 

aan komt. Eeuwigheid is het tegenovergestelde 

van tijd. Het is geen tijd. Het is, zoals de H. 

Augustinus zegt, “het nu dat niet voorbij gaat”. 

We ervaren daar iets van als we even heel 

intens leven. Tijdens zo’n piekervaring ervaren 

we het mysterie van de tijd. 

Dan zeggen we: “Het was alsof 

de tijd stilstond” of “De uren 

waren in een flits voorbij”. Op 

die momenten waarop we alles 

diep en intens ervaren, beleven 

we de tijd anders. Dan weten 

we wat nu betekent. 

 

Zo moge dat eens voor ons zijn. 

Pasen maakt dat mogelijk en 

toont onze toekomst in het 

stralende licht van de verrezen 

Heer. Het licht van de 

paaskaars, weerspiegeld in de 

lichtjes van onze kaarsjes bij de 

hernieuwing van onze 

doopbeloften en van de 

doopkaarsen van een zevental 

volwassenen die door doopsel 

en vormsel in onze 

kerkgemeenschap worden 

opgenomen. 

 

Het feestelijk gelui van de klokken mag de 

heerlijkheid van de Heer verkondigen en ons 

verheffen door ons leven met Hem. 

Zalig Pasen. 

 

Pastoor R. Wagenaar 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 
12.00: Het Rozenhoedje en 
aansluitend het middaggebed 
12.30: H. Mis 
19.00: H. Mis (donderdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 
17.00: H. Mis (Engels) 
 

Uitstelling van het Allerheiligste 
11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 
16.00 – 17.00 uur 

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-
woorddienst en voor de kleinsten een crèche 

 

Liturgische vieringen in het weekeinde afgelast tot 31 maart 

De bisschoppen hebben op 13 maart j.l. aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus 

bekend gemaakt. Tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, worden de liturgische vieringen op 

zaterdagavond en op de zondag afgelast.  

De dagelijkse vieringen om 12.30 uur zullen tot nader order wel doorgang vinden. 
 

Zondag -    22 maart 2020, 4e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen          1 Samuël  16: 1b, 6 - 7, 10 - 13a    |    Efeziërs  5: 8 -14    |    Johannes  9: 1 - 41 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

  GEEN VIERINGEN  GEEN VIERINGEN 
     

 

Woensdag-  25 maart 2020, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis (onder voorbehoud) 
     

 

Zondag -    29 maart 2020, 5e zondag van de Veertigdagentijd  

Lezingen           Ezechiël  37: 12 - 14      |      Romeinen  8: 8 - 11      |      Johannes  11: 1 - 45 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

  GEEN VIERINGEN  GEEN VIERINGEN 
     

 

Zondag -  5 april 2020, Palmzondag 

Lezingen         Jesaja  50: 4 - 7   |   Filippenzen  2: 6 - 11   |   Matteüs  26: 14 - 27, 66  of  27: 11 - 54 

                               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) 
     

 

Woensdag-  8 april 2020, Wijding Heilige Oliën 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:30 Chrismamis 
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag-  9 april 2020, Witte Donderdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:00 Pontificale Avondmis 
     
     

 

Vrijdag-  10 april 2020, Goede Vrijdag, Vasten en onthoudingsdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   14:00 Kinderkruisweg  
   15:00 Herdenking van het lijden en sterven  
    van de Heer 
   19:00 Kruisweg 
     

 

Zaterdag-  11 april 2020, Stille Zaterdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 20:30 Paaswake 22:00 Paaswake,  
    Hoofdcelebrant Mgr. C.F.M. van den Hout 
     

 

Zondag -  12 april 2020, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer 

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

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 13:00 H. Mis (Pools)   
     

     

 

Maandag-  13 april 2020, Tweede Paasdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 10:00 H. Mis (Pools) 11:00 Hoogmis 
     

 

Zondag -  19 april 2020, 2e zondag van Pasen, Beloken Pasen 

Lezingen           Handelingen  2: 42 - 47      |      1 Petrus  1: 3 - 9      |      Johannes  20: 19 - 31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 
R.K. Kerkhof 

Maandag 6 april 2020 (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. 

Kapel Bisschop Nierman Centrum 

Iedere eerste donderdagochtend van de maand 
vindt er een gezongen H. Mis plaats om 9.30 uur. 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie in de 
Plutozaal. Het is altijd een erg plezierig samen zijn. 
Van harte welkom: donderdag 2 april 2020 in de 
Kapel. 
Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 
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                    April 2020 

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. 

7 Senioren Paasmiddag om 14.00 uur in de 
parochiezaal. 

9-11 Verdieping Paastriduüm in de pastorie. 

21 Lezing over de sociale kwestie in de 
christelijke politiek door Mr. P. Lokin-
Sassen om 20.00 uur in de parochiezaal. 

 
 

 

Misintenties 

St.-Franciscuskerk 

29 maart:  Gré Staal 

12 april: Gré Staal 

 

St.-Jozefkerk 

22 maart: Jan van Schaik 
5 april:  Willem Raben en overleden  

dochter Marianne 
12 april: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Yvonne Kessels – Snijders 
  Jan en Lineke ten Voorde 

 Minie ten Voorde 
19 april: Fredericus ter Schouw 

Collecte doeleinden 
 
22 maart: 1. Parochie 
  2. Kosters 
29 maart: 1. Parochie 
  2. Onderhoud gebouwen 
5 april:  1. Parochie 
  2. Vastenaktie 
9 april  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
11 april: 1. Parochie 
  2. Onkosten Goede Week en Pasen 
12 april 1. Parochie 
  2. Onkosten Goede Week en Pasen 
13 april: 1. Parochie 
19 april: 1. Parochie 
  2. Parochiekoren  

Vastenactie 2020 
 
De Sint Martinusparochie sluit voor het doel 
van de Vastenactie aan bij het landelijke 
thema van Vastenactie.  
De campagne van Vastenactie in de 
veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en 
met 12 april – staat in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden.  
Met een gedegen opleiding zijn mensen 
namelijk beter in staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen bedrijf op 
te zetten. Het Thema van de Vastenactie 2020 
is: Werken aan je toekomst; een beter leven 
dankzij goed onderwijs. 
 
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 
vierduizend mensen een beroepsopleiding 
met hulp van Vastenactie en kregen meer dan 
tienduizend jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs.  
Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen 
we nog veel meer mensen een steuntje in de 
rug geven om hen te helpen een zelfstandig 
bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf 
en hun familie kunnen zorgen én een rol 
kunnen spelen in hun gemeenschap.  
 
Een (beroeps)opleiding kan de kans op een 
goede baan vergroten. Wie een redelijk 
inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te 
maken over de eerstvolgende maaltijd of een 
dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na 
te denken over de toekomst en actief deel te 
nemen aan de samenleving. Eerlijk werk 
maakt mensen dus economisch en 
maatschappelijk sterker. Daarom streven de 
Verenigde Naties en organisaties als 
Vastenactie naar een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot eerlijk betaald werk in 
acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het 
nodig om banen te creëren en 
arbeidsomstandigheden en inkomens te 
verbeteren.  
 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL89 
INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 
Martinusparochie o.v.v. Vastenactie of uw 
bijdrage in de bus achter in de kerk doen. 
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25 maart Maria Boodschap 
Op woensdag 25 maart vieren we als hoogfeest 
de Aankondiging van de geboorte van de Heer, 
ook wel bekend als Maria Boodschap om 12.30 
uur in de St.-Jozefkathedraal met een plechtig 
gezongen H. Mis. 

Verdieping tijdens het Paastriduüm 
Om de drie grote dagen van de Goede Week nog 
nauwer met de Kerk mee te vieren willen wij op 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tenslotte 
Paaszaterdagmorgen u de gelegenheid bieden 
zich op de plechtigheden voor te bereiden in 
gezamenlijk gebed, overwegingen, stilte en 
inleiding op de liturgische viering van die dag in 
de parochiezaal. 
 
Witte Donderdag (9 april) van 16.30 – 18.00 uur. 
Daarna soep en broodjes. 
Goede Vrijdag (10 april) van 12.30 – 14.00 uur. 
Daarna koffie/thee, broodje (geen vlees!). 
Paaszaterdag - Stille zaterdag (11 april) van 
10.30 – 12.00 uur. 
Wij overwegen dan de grafrust van Jezus  – de 
nederdaling ter helle – inleiding op de Paaswake. 
Om 12 uur sluiten wij af en wensen elkaar een 
Zalig Pasen . 
 
Opgave vooraf wenselijk (i.v.m. broodjes en 
soep) bij de parochiesecretaresse, mevr. Lidy ten 
Voorde,  tussen 10.00 - 15.30 uur (tel. 050 - 
3124215). 

Bloemenhulde Goede Vrijdag  
In de St.-Franciscuskerk is er op Goede Vrijdag 
geen viering. De kerk is open van 14.30 - 15.30 
uur. Er is dan gelegenheid om zelf de kruisweg te 
bidden. U kunt bloemen neerleggen bij het kruis. 
Gele en witte kleuren hebben de voorkeur. 
Indien men voor de St.-Jozefkathedraal bloemen 
wil brengen voor de kruisverering, wordt u 
dringend verzocht slechts enkele losse bloemen 
mee te nemen. Geen bossen s.v.p. 

Palmzondag: Palmpaasstokken maken. 

 
Op zondag 5 april is het Palmzondag en dan 
mogen alle kinderen met een zelfgemaakte 
palmpaasstok meelopen in de processie aan het 
eind van de Hoogmis van 11.00 uur in de Sint 
Jozefkathedraal. Bij goed weer lopen we daarna 
nog een rondje over de singels.  
In de kinderwoorddienst van die zondag horen de 
kinderen het verhaal over de Goede Week.  
De palmpaasstok kunt u thuis samen met uw kind 
maken of tijdens het doe-uurtje in de 
parochiezaal van de pastorie op zaterdag 4 april. 
Alle kinderen uit de parochie zijn daar welkom 
van 11.00–12.00 uur. 
 
Graag voor de palmpaasstok zelf meenemen: 
- een kruis gemaakt van 2 stevige latjes van 

75cm en 50 cm. 
- naald en draad om rozijntjes aan te rijgen. 
- broodhaantje. 
 
Wij zorgen voor crêpepapier, palmtakje, 
rozijntjes, eitjes en verdere versiering voor de 
stok. 
Het maken van een palmpaasstok is 
arbeidsintensief en daarom zou het fijn zijn 
wanneer zoveel mogelijk ouders meekomen om 
hun eigen kind(eren) daarbij te helpen (u heeft 
daar ongeveer een half uurtje voor nodig). 
 
Werkgroep kinderwoorddienst en kindercrèche 

Voorbereiding op Pasen 
Biechtgelegenheid voor jongens en 
meisjes 
Als we een feest thuis gaan vieren maken we 
alles schoon en bereiden we ons voor. Pasen is 
het grote feest in de Kerk. Daar bereiden we ons 
op voor in deze 40-dagentijd. Nog persoonlijker 
kun je dat doen door Jezus vergeving te vragen 
voor de dingen die niet goed waren om zo jouw 
hart mooi te maken om Hem op Pasen in de  
H. Communie te ontvangen. Daartoe willen we 
op Paaszaterdag 11 april jou uitnodigen voor een 
korte boeteviering en een persoonlijke biecht 
om 3 uur ’s middags in de St.-Jozefkerk. Pastor 
Jellema en ik zijn daar. Bij een van ons kun je het 
sacrament van boete en verzoening ontvangen.  
 
Pastoor R. Wagenaar 

Biechtgelegenheid in de Goede Week 
Goede vrijdag aansluitend op de middagviering 
(er zijn 2 biechtvaders). 
Paaszaterdag van 16.00 - 17.00 uur. 
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Nieuwe klokken voor de St.-Jozefkathedraal 

door Egbert van der Werff 

 

De St.-Jozefkathedraal krijgt er twee klokken bij. 

Door een schenking van een parochiaan wordt 

de reeks van vier klokken uitgebreid naar zes. In 

onze tijd een ongewoon geschenk. Het is de 

bedoeling dat de zes klokken met Pasen zullen 

klinken en de Verrijzenis van Christus luister 

bijzetten. 

 

Klokken in de christelijke cultuur 

Klokken behoren sinds de vroegchristelijke tijd 

tot het muziekinstrumentarium van de kerk. Zij 

zijn uitnodigend en verkondigend. Kerkvader 

Origenes (3de eeuw) noemde klokken al als 

symbool van de verkondiging van de Christelijke 

boodschap. 

Bij de Koptische monnikengemeenschappen en 

kluizenaars in Egypte was er het gebruik van 

kleine klokken als aankondiging van gebed en 

verkondiging van het Goddelijk woord. 

Geleidelijk werd het gewoon om klokken te 

luiden in kloosters en kwam het luiden van 

klokken via Ierland en Schotland ook in West-

Europa. Sinds paus Gregorius de Grote (6de 

eeuw) raakte het gebruik van klokken ook 

buiten de kloosters in zwang. In de Karolingische 

tijd werden klokken algemeen in 

parochiekerken. Kerkelijke edicten ordenden de 

tijden en soorten van de gebedsoproepen voor 

kloosters en parochiekerken. Maar er waren 

veel lokale varianten. Op zondag werd er 

vanouds drie maal geluid: om te roepen, om te 

verzamelen en om te beginnen. Ook luidde men 

op de vooravond van de zondag: “Wij luiden de 

zondag in”. 

Klokken verkondigen allereerst de heerschappij 

van Jezus Christus over de wereld. Zij roepen op 

tot gebed, zij geven tijd en uren aan en 

herinneren zo aan de eeuwigheid. Zij begeleiden 

het leven van een christen en zijn gemeenschap 

bij verschillende gelegenheden en bijzondere 

momenten van het leven. Door wijding worden 

klokken voor kerkelijk gebruik bestemd. 

De klank gaat ver over de huizen heen en maakt 

de zichtbare aanwezigheid van de kerk ook 

hoorbaar. De oproep tot samenkomst en gebed 

is een wezenlijk aspect van een gelovige 

gemeenschap. Een stad zonder klokken is een 

dode stad. 

 

De eerste klokken van de St.-Jozefkerk 

In 1902 schonk het echtpaar Henricus Rikkers en 

Elisabeth Lubbers een klok voor de toren. Op 

initiatief van pastoor Franciscus Eppink kwam er 

een gelui van drie klokken, wederom 

geschonken door het echtpaar Rikkers-Lubbers. 

De klokken werden geleverd door Petit & 

Edelbrock te Gescher (Westfalen) in 1908. De 

klokken kregen de namen Joseph, naar de 

patroon van de parochie, en Henricus en 

Elisabeth. De tonen van de klokken, Fis1 

(Joseph),  A1 (Elisabeth) en B1 (Henricus), 

vormden samen het ‘Te Deum’-motief, namelijk 

de eerste drie tonen van het gregoriaanse ‘Te 

Deum’. De klokken luidden voor de eerste maal 

tijdens het Gloria van Paaszaterdag op 18 april 

1908. Deze klokken werden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog gevorderd door de bezetter en 

afgevoerd op 16 maart 1943. 

 

De klokken van 1948 

Nadat er een schadevergoeding was vastgesteld 

voor de afgevoerde klokken bestelde pastoor 

Johannes Koelman nieuwe klokken bij 

klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee. Het 

werd een serie van vier klokken. Naast 

vervangende klokken voor de drie afgevoerde 

klokken, Joseph (F1), Elisabeth (Gis1) en 

Henricus (Ais1), werd een kleinere, vierde klok 

besteld. 
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Deze klok (C2) kreeg de naam Joannes, naar de 

patroon van pastoor Koelman. Het was een 

geschenk ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig 

priesterjubileum. De vier klokken uit 1948 

vormen samen de begintonen van het bekende 

adventslied ‘O Heiland open wijd de Poort’. De 

klokken luidden voor het eerst in de kerstnacht 

van 1948. 

 

De nieuwe klokken 

Na een proces van 

ruim tien jaar met 

gesprekken met 

deskundigen en 

technici, met 

berekeningen en 

adviezen en met de 

aanvraag van 

vergunningen en 

machtigingen van 

instanties en van 

het bisdom, ziet 

parochiaan Rieks 

Kroon een grote wens in vervulling gaan. Als 

inwoner van het centrum van de stad kan hij de 

klokken van de St.-Jozefkerk dagelijks horen.  

Nu wordt het gelui uitgebreid met twee zware 

klokken met de tonen Es1 en G1. De Es1 wordt 

de laagste toon van de reeks: Es1, F1, G1, Gis1, 

Ais1 en C2. Hiermee kan een grotere variatie 

van toonmotieven in de luidorde worden 

toegepast.  

De klokken werden op 14 januari (Es1) en 28 

februari (G1) van dit jaar gegoten door Simon 

Laudy in zijn Kunst- en Klokkengieterij te 

Finsterwolde. Laudy staat er om bekend dat hij 

op een ambachtelijke manier de klokken 

ontwerpt en giet. 

 

Alle klokken dragen namen. Ook de twee 

nieuwe klokken krijgen namen. Het zijn de 

doopnamen van de beide kinderen van de 

schenker. De grootste klok (Es1) draagt de 

namen Petrus Josephus Henricus met de

Latijnse tekst: FLOREAT IPSORVM MERITIS QVI 

DICTVS AB ILLIS . De kleinere klok (G1) draagt de 

namen Anna Maria Theresa; de Latijnse tekst 

luidt: QVARVM OPE SIT FELIX QVAE NOMINA CEPIT 

AB IPSIS. Deze opschriften spreken wensen uit 

voor het welzijn van eenieder – gelovig of niet-

gelovig, kortom iedere Stadjer – die naar één 

van de genoemde heiligen vernoemd is. 

De beide 

klokken zijn 

versierd met 

afbeeldingen 

van de 

patronen van 

de parochie 

en het 

bisdom. Op 

de voorzijde 

van de grote 

klok staat de 

heilige 

Martinus, 

naar een 

middeleeuws voorbeeld van een klok van de 

Dom van Utrecht en op de achterzijde de heilige 

Bonifatius. Het laatste is een verkleinde 

uitvoering van het bronzen reliëf van Gosse Dam 

(2009) naast de hoofdingang van de kathedraal. 

Bij de kleinere klok staat Bonifatius aan de 

voorzijde en Martinus aan de achterzijde. 

 

In de toren moet de klokkenstoel worden 

aangepast om ruimte te maken voor de twee 

nieuwe klokken. De huidige vier klokken hangen 

naast elkaar. In de nieuwe opstelling komen de 

klokken te hangen in twee rijen boven elkaar: de 

drie kleinste boven de drie grootste. Daarnaast 

moet ook de aansturing van de elektrische 

luidinstallatie worden aangepast. 

Op zondag 29 maart worden de klokken gewijd 

door de bisschop tijdens de hoogmis van 11 uur. 

Met Pasen zullen ze meeklinken in het gelui en 

de lof van de verrezen Heer verkondigen. 
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Witte donderdag 

door Dick van der Meijden 

 
Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum 

dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in 

het Paasfeest. Op Witte Donderdag wordt Het 

Laatste Avondmaal van Christus met zijn 

apostelen en de instelling van de eucharistie 

door Jezus herdacht.  

 

De gebeurtenissen 

staan beschreven 

in de vier 

evangeliën: 

Mattheüs 26: 17-

75, Marcus 14: 12-

72, Lucas 22: 7-65, 

en Johannes 13: 1 - 

18: 27. In de 

middag van de 

veertiende van de 

maand Nisan, de 

vastendag voor het 

Pascha, treffen de 

discipelen voorbereidingen voor het 

Paschamaal. Na zonsondergang breekt de 

vijftiende Nisan aan: de eerste dag van het 

Paschafeest. Het Paschamaal houdt Jezus met 

Zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd stelt Hij het 

Heilig Avondmaal in. Jezus stelt dat we Hem 

moeten gedenken door telkens opnieuw het 

Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we nog 

steeds door de eucharistie. 

Johannes beschrijft hoe Jezus de voeten van alle 

discipelen wast en hen de opdracht geeft elkaar 

te helpen en bij te staan. Judas vertrekt hierop 

en gaat naar het Sanhedrin om hen te helpen 

Jezus gevangen te nemen.  

Vervolgens lopen ze naar de hof van 

Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar Jezus 

Zijn discipelen vraagt met Hem te waken. In de 

hof worstelt Jezus met de zware taak die Hem te 

wachten staat, waarbij Hij druppels bloed 

zweet.  

De term ‘Witte Donderdag’ verwijst naar de 

gewoonte om alle kruisbeelden en andere 

beelden met een wit kleed te bedekken, dat na 

de dienst door een paars kleed wordt 

vervangen. De liturgische kleur van Witte 

Donderdag is dan ook wit. De liturgie van Witte 

Donderdag omvat de voetwassing van twaalf 

gelovigen door de 

priester, die Jezus 

en de apostelen 

symboliseren. 

Tijdens de 

voetwassing zingt 

men de hymne Ubi 

Caritas. Na het 

Gloria verstommen 

de klokken en de 

sacristiebellen, 

waarna deze niet 

meer gebruikt 

mogen worden tot 

Pasen. In plaats van 

de sacristiebellen wordt de ratel gebruikt. Ook 

het orgel wordt vanaf dat moment niet meer 

bespeeld tot het Gloria van de Paaswake.  

 

Het Allerheiligste wordt na de communie in een 

ciborie naar een zijaltaar, het zogenaamde 

rustaltaar, gebracht, terwijl men het Pange 

lingua zingt, waarmee de mis is afgelopen. Het 

altaar wordt ook volledig leeggemaakt. Er is 

overigens geen wegzending en zegen op het 

einde van de mis. Het Allerheiligst Sacrament 

wordt enige tijd uitgesteld en de gelovigen 

blijven nog enige tijd in de kerk om met Jezus te 

bidden en te waken. De hosties worden 

bewaard en gecommuniceerd op Goede Vrijdag, 

omdat op Goede Vrijdag geen consecraties 

worden gedaan.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Sacrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Avondmaal_(Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Avondmaal_(Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nisan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pascha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pascha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Christus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Avondmaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijfberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crucifix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgische_kleur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetwassing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubi_Caritas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubi_Caritas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gloria_(mis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(bel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_van_Christus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ciborie_(vaatwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rustaltaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pange_lingua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pange_lingua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consecratie
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De kruisiging van Jezus Christus 

door Jabik Zeinstra 

 
In de evangeliën staat het indringende verhaal 

van de kruisiging van Jezus. Na een proces van 

voor een raad van religieuze Joodse leiders – het 

Sanhedrin – en de Romeinse stadhouder Pontius 

Pilatus, brachten soldaten Jezus naar Golgota, 

een buiten de stad Jeruzalem gelegen 

executieplaats.  

 

Drie evangelisten melden dat een zekere Simon 

van Cyrene, zijn achternaam verwijst naar een 

plaats in Noord-Afrika, gedwongen werd het 

kruis van Jezus naar Golgota te dragen. De 

evangelist Johannes schrijft dat Jezus zelf zijn 

kruis naar Golgota droeg. Beide gegevens zijn 

goed te combineren. Simon kwam net de stad 

binnen, dus de overdracht van het kruis was bij 

de stadspoort. Een kruis dragen was een straf 

op zich, al ging het alleen om de dwarsbalk. De 

verticale paal of balk stond klaar op de 

executieplaats. De veroordeelde werd 

doorgaans met beide armen uitgestrekt aan de 

dwarsbalk vastgebonden. Het gewicht van de 

balk rustte op de uitsteeksels van de bovenste 

rugwervels en de laagste nekwervels, aldus de 

anesthesioloog Bob Smalhout die de kruisdood 

van Jezus heeft gereconstrueerd met behulp van 

medische gegevens1. Als de persoon struikelde, 

viel hij voorover, plat op zijn gezicht. 

 

Bij zijn kruisiging heeft Jezus niet alleen 

geestelijk, maar ook lichamelijk zwaar geleden. 

De kruisdood was bedacht om iemand met 

minimale middelen maximaal te laten lijden. 

Een slachtoffer werd, zo beschrijft Smalhout, 

met zijn armen uitgespreid aan de dwarsbalk 

geslagen. De beulen sloegen door zijn polsen – 

dus niet zoals lang werd gedacht door zijn 

handen – een tien centimeter lange vierkante 

spijker, precies op de plek waar de onderarm 

overgaat in de hand, onder de duimmuis. Dat 

veroorzaakte heftige pijn. Het slachtoffer stierf 

door een shock of verstikking. Er kwam een 

enorme spanning te staan op de armen, 

schouder en borst. Hij kon weliswaar goed 

inademen, maar moeizaam uitademen, 

vergelijkbaar met een longpatiënt die een 

ernstige aanval van astma heeft. De dood kon 

binnen een half uur intreden, maar de 

Romeinen spijkerden de voeten van de 

gekruisigde vaak op een staande balk of een 

houten steun vast. Hij kon daardoor zijn lichaam 

omhoog drukken en weer redelijk ademhalen, 

tot de last op de armen opnieuw te zwaar werd. 

Zo werd de doodstrijd verlengd, soms wel met 

enkele dagen. 

 

Het evangelie van Johannes vertelt dat de Joden 

de gekruisigde lichamen voor de sabbat 

verwijderd wilden hebben. Daarom werden de 

onderbenen van de twee misdadigers naast 

Jezus met ijzeren staven kapot geslagen, zodat 

ze zich niet meer konden oprichten en de dood 

snel intrad. Maar Jezus bleek al gestorven te 

zijn. Een Romeinse soldaat gaf hem via zijde een 

steek door het hart, met een lange dunne lans, 

om de dood officieel vast te stellen. Behalve 

bloed kwam er water uit de wond, 

lichaamsvocht door longoedeem1.  

 

Kruisiging kwam in de zesde eeuw voor Christus 

al voor bij de Perzen. De strafmethode 

verspreidde zich door het Middellandse 

Zeegebied en was het favoriete executiemiddel 

van de Romeinen. Talloze misdadigers, slaven 

en overwonnen vijanden kwamen zo op 

gruwelijke wijze aan hun einde. Alleen 

Romeinse burgers werden niet gekruisigd maar 

onthoofd als ze de doodstraf kregen. Toen 

keizer Constantijn (230-337) het christendom 

een bevoorrechte positie gaf, maakte hij een 

einde aan de kruisigingen. 

 
1 Bob Smalhout, Bijbelse tijdgenoten (2005)  
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Het Paastriduüm – één lange liturgie 

door Mgr. C.F.M. van den Hout 

 

“Met de pastoor.” Ik pak de telefoon op en krijg 

een jonge vrouw aan de telefoon. “Ik heb een 

vriend en wij willen graag volgende jaar op 

vrijdag 10 april trouwen. Kan dat?” Ik kijk in mijn 

agenda: 10 april is op Goede Vrijdag! Mijn 

antwoord aan haar is een teleurstelling, want ze 

hebben het gemeentehuis en de feestzaal al min 

of meer besproken. Het lukt me om het huwelijk 

op een andere geschikte datum te krijgen, maar 

ik moet wel wat argumenten uit de kast halen.  

 

De viering van Pasen is zo bijzonder, omdat we 

er drie dagen over doen: het zgn. Paastriduüm. 

Het mysterie van Christus’ leven, sterven, en 

verrijzen wordt over meer vieringen uitgespreid. 

Dat ene mysterie is zó rijk, dat we verschillende 

aspecten en emoties een plaats kunnen geven. 

We beginnen met het vriendenmaal van Jezus 

en zijn apostelen, de angst en arrestatie door 

het verraad van Judas. Daar staan we bij stil op 

de avond van Witte Donderdag. Goede Vrijdag 

staat in het teken van Jezus’ lijden, zijn 

eenzaamheid, zijn pijn en lijden en sterven aan 

het kruis. 

En dan komt de stilte van het graf: Stille 

Zaterdag. Dat is ook de dag van hoop, want 

Jezus had gezegd – zonder dat we het goed 

hadden begrepen – dat Hij op de derde dag zou 

verrijzen. Dat het Paastriduüm eigenlijk één 

viering is, blijkt hieruit dat Witte Donderdag 

zonder zegen wordt afgesloten en in stilte 

eindigt, en dat de viering op Goede Vrijdag in 

stilte begint en ook weer stil eindigt. Pas op het 

einde van de Paaswake wordt weer plechtig de 

zegen gegeven.  

We concentreren ons op Jezus’ dood en 

verrijzenis. In deze drie dagen vieren we geen 

doopsels, vormsels, huwelijken en jubilea. Een 

uitvaart – als die niet tot na 2e paasdag 

uitgesteld kan worden – vieren we als 

gebedsdienst en zonder H. Communie. Het 

bidden van de kruisweg als volksdevotie op 

Goede Vrijdag kan uiteraard wel , maar allerlei 

andere devoties pikken we pas na Pasen weer 

op.  

Ik hoop dat u tijdens het Paastriduüm de dood 

en verrijzenis van Jezus kunt meebeleven.  

 

 

 

Chrismamis in de St.-Jozefkathedraal  

 

De jaarlijkse wijding van heilige oliёn door bisschop Ron van den Hout voor de kerken in het bisdom 

Groningen-Leeuwarden is op  woensdag 8 april om 19.30 uur in de St.-Jozefkathedraal.   

Tijdens de speciale eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd, zegent de bisschop de oliën die in 

de parochies doorheen het jaar worden gebruikt voor ziekenzalving en opname van ‘geloofsleerlingen’ 

(mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de RK kerk). Mgr. Van den Hout wijdt ook de speciale 

Chrisma-olie ten behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. 

Bij de gaven-processie tijdens de viering brengen parochievertegenwoordigers uit het hele bisdom 

voedselproducten naar voren die bij het altaar worden uitgestald. Ze worden geschonken aan de 

Voedselbank Groningen.  

De Chrismamis is altijd in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. ‘Paastriduüm’. Alle pastorale 

beroepskrachten zijn uitgenodigd mee te komen en gelovigen mee te brengen, en alle aanwezige 

priesters concelebreren bij de eucharistie.  
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Wat gebeurt er in de St.-Jozef? 

 

U hebt als kerkganger en parochiaan gemerkt 

dat het middenschip was afgezet op zondag 8 

maart. 

Waarom? Er zijn afgelopen jaren stukjes gruis 

uit het gewelf gevallen. 

Daar hebben wij als kerkbestuur melding van 

gemaakt bij de Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 

Nu is er gereageerd en is het middenschip 

tijdelijk afgezet om geen risico te lopen. Er is wel 

duidelijk gesteld dat het niet om een 

constructieve kwestie gaat maar om een 

esthetische. Dat is al een opluchting. Er 

worden/zijn netten gespannen om eventueel 

vallend pleisterwerk op te vangen. 

Het middenschip is dan weer volledig te 

gebruiken en dat zal al het geval zijn als u dit 

leest. 

De grote vieringen van klokkenwijding, 

Palmzondag, Goede Week en Pasen zullen dus 

op gewone wijze in de St.-Jozefkathedraal 

gevierd kunnen worden. 

Aan de hand van het te verwachten rapport zal 

dan verder de 

restauratie 

bezien worden. 

Ik hoop u zo, 

mede namens 

het 

kerkbestuur, 

voldoende 

geïnformeerd 

te hebben. 

Natuurlijk bent 

u altijd welkom 

voor nadere 

toelichting. 

 

Pastoor Rolf Wagenaar 

 

Lezing in de Sint Martinusparochie  

De avond begint om 20.00 uur en wordt 

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. 

 

21 april 2020 – De sociale kwestie in de 

christelijke politiek 

door mr. P. Lokin – Sassen. Mw mr. Pia Lokin-

Sassen studeerde van 1964 tot 1971 rechten in 

Nijmegen. Tot 2009 doceerde zij aan de 

RUGroningen onder meer Parlementaire 

Geschiedenis en Mensenrechten.  

 

Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond 

er door de opkomende industrialisering ook in 

Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos 

was en in grote armoede leefde. In de 

toenmalige overheersende (liberale) 

staatsopvatting was er in beginsel geen plaats 

voor overheidsinterventie om voor deze groep 

beschermende maatregelen te treffen. Het zgn 

Kinderwetje uit 1874, een initiatiefwet van het 

uit Groningen afkomstige liberale Tweede 

Kamerlid Samuel van Houten was "één zwaluw 

die nog geen lente maakt". De Sociaal 

Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis 

ontwikkelde zich tot een anarchistische, 

buitenparlementaire beweging. De Sociaal 

Democratische Arbeiders Partij onder leiding 

van Troelstra hing de marxistische leer aan en 

preekte de klassenstrijd en de revolutie en was 

niet bereid om 'burgerlijke' 

regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Het 

zijn vooral christelijke kabinetten geweest die 

de basis hebben gelegd voor de sociale 

wetgeving aan het eind van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw. 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Seniorenberichten  
 
Paasmiddag  
Dinsdagmiddag 7 april 2020 organiseren wij een 
Paasmiddag voor de senioren. 
Het programma voor deze middag is als volgt: 
14.00 uur Eucharistieviering.   
Celebrant: pastoor R. Wagenaar / 
Parochiekoor o.l.v. dirigent/organist  
Sj. Ruisch. 
Aansluitend is er in de parochiezaal een 
gezellige middag. Pastoor Wagenaar zal deze 
middag aan de hand van lichtbeelden vertellen 
over de Verrijzenis. 
Sluiting 16.00 uur. 
Van harte welkom. 
 
Seniorenreisje. 
Noteert u alvast in uw agenda. 
Het jaarlijkse seniorenreisje zal plaats vinden op: 
maandag 18 mei 2020. 
Nadere informatie en opgave formulieren vindt 
u in het volgende nummer van Rondom Sint 
Martinus. 
 
Werkgroep Seniorenmiddagen 
 

 

K.V.G. Nieuws Groningen 
 
Dinsdag 24 maart: Brandpreventie en veiligheid 
in en om het huis 
De heer Koos Poelma, gaat ons vertellen hoe het 
staat met de veiligheid in en om het huis. 
Wat kunnen we nog verbeteren of zijn we al 
goed bezig. 
 
Dinsdag 14 april: Vermaak door Eric Hulsegge 
De heer Eric Hulsegge is redacteur en 
presentator bij RTV Noord. Hij is bekend om zijn 
zondagse columns. Hij komt ons vermaken met 
serieuze en luchtige verhalen. Ook introducés 
zijn van harte welkom. 
 
Donderdag 23 april:  Afsluiting seizoen. 
Het uitje moet nog helemaal ingevuld worden.  
 
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). 

Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid 19 april 2020 
 
Zondag 19 april is de Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Deze feestdag, ingesteld door 
Paus Johannes Paulus II, wordt wereldwijd 
gevierd, ook in de St.-Jozefkathedraal. 
Zondagmiddag om 15.00 (het uur van de 
Goddelijke Barmhartigheid) is er een plechtig 
Lof.  
Tijdens het Lof, dat tot ±15.45 uur duurt, zal o.a. 
de rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid gebeden worden. Voor (vanaf 
14.30 uur) en na het Lof bestaat de gelegenheid 
tot het ontvangen van het sacrament van Boete 
en Verzoening. 
Ter voorbereiding op deze zondag kan men een 
noveen houden die op Goede Vrijdag begint. 
Noveenboekjes liggen vanaf vrijdag 17 maart, in 
verschillende talen, achter in de kerk. 
 
De Rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid werd doorgegeven aan de 
heilige zuster Faustina. Haar ingevingen van 
Jezus legde zij vast in haar dagboek. “Smeek 
mijn barmhartigheid om drie uur af , vooral voor 
de zondaars. Verdiep jezelf , al is het maar voor 
een kort ogenblik in Mijn lijden, in het bijzonder 
in Mijn verlatenheid op het ogenblik van de 
doodsstrijd. Dit is het uur van grote 
barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal het je 
toestaan in Mijn stervensverdriet binnen te 
treden. Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een 
ziel die Mij op grond van Mijn lijden een verzoek 
doet…” 
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Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.rkkerk.nl 

www.katholiekleven.nl 

www.rkbijbel.nl 

www.rkliturgie.nl 

www.rkdocumenten.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 
 

 

http://www.garagetnoorden.nl/

