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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 

7 

5 juli 2020 
t/m 

22 augustus 2020 

 
13 juni 

 

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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Hoe nu verder? 

 
Er gloort wat licht aan de horizon nu de 

coronacrisis haar kracht verloren lijkt te hebben, 

maar het kerkelijk leven wordt nog niet gewoon 

zoals het was.  

Zal het nog weer worden zoals het was? 

Sommigen zeggen zeer stellig: neen. 

Zou er inderdaad een bezinning komen, in het 

reizen, in het werken? Zou de 24-uurs economie 

eindelijk op de schop gaan of zetten we er nog 

een tandje bij om de schade te beperken? 

Krijgen we de zondag terug als rustdag, hoe ook 

ingevuld, of moet het werken voorop staan? 

Tandjes terug dus? 

 

Kan het kerkelijk leven weer op gang komen? 

Er wordt een installatie aangelegd in de St.-

Jozefkerk om de Eucharistievieringen thuis te 

kunnen volgen en op Pinksteren (deze zondag 

dus 31 mei) wordt de Hoogmis uitgezonden 

vanuit de St.-Jozefkathedraal om 11.00 uur via 

OOG-TV. 

Maar dat blijft natuurlijk toch anders dan elkaar 

ontmoeten rond Christus de Heer in het 

kerkgebouw zelf. 

 

Vanaf 1 juli mogen dat 100 mensen zijn. Alleen 

is nu nog niet duidelijk hoe dat te organiseren, 

zeker in de St.-Jozef waar om 11 uur gemiddeld 

zo’n 300 mensen aanwezig zijn, waaronder een 

aantal jonge gezinnen. Gaat een extra H. Mis op 

zaterdag of zondag uitkomst bieden? 

We zouden wellicht in juni al op de weekdagen 

de H. Mis kunnen gaan vieren. 

Ik kan u nu, half mei, nog weinig concreets 

melden. In de komende weken zal er 

ongetwijfeld meer duidelijk worden, zeker voor 

Pinksteren. 

Daarom raad ik u aan de website van de 

parochie: www.stmartinusparochie.nl goed te 

volgen. 

Van harte hoop ik dat u thuis een mogelijkheid 

hebt om het persoonlijk of samen bidden te 

praktiseren.  

 

De paus heeft het rozenkransgebed zeer 

aanbevolen. 

In dat rozenkransgebed wordt op de 

verschillende dagen onze heilsgeschiedenis 

overwogen vanaf de groet van de engel Gabriël 

aan Maria, Jezus openbare leven, lijden en 

sterven, verrijzenis en Hemelvaart tot en met de 

verheerlijking van Maria als eerste gewone 

mens. 

Misschien een ‘treintje’ om te beginnen. Dat 

houdt in: Onzevader – 10 Weesgegroeten – Eer 

aan de Vader en de Zoon en de H. Geest. 

Men kan steeds een intentie vooraf noemen 

waarvoor speciaal gebeden wordt, bijvoorbeeld 

voor het einde van het coronavirus, voor een 

zieke, voor een overleden dierbare, voor vrede 

in de gezinnen, in de wereld etc. 

Een geschikt moment daarvoor was altijd na 

tafel of voor het slapen gaan. Een vast moment 

is goed om het niet te vergeten. 

 

Natuurlijk is het (voor)lezen van bijbelverhalen 

altijd mooi. Het hoofd van een school in het 

Limburgse zei me eens: ik kan een willekeurig 

sprookje voorlezen maar als ik een bijbelverhaal 

voorlees is het doodstil in de klas. 

Ik denk dat kinderen aanvoelen dat dit met hun 

leven te maken heeft. 

 

Tenslotte hoop ik dat we elkaar spoedig weer in 

levende lijve mogen zien. 

 

Hartelijke groeten van uw pastoor 
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Lezingen op Zondagen  
in Mei en Juni 2020 
 
Zondag 31 mei - 1ste Pinksterdag 
Handelingen  2: 1 - 11 
1 Korintiërs  12:  3b - 7, 12 - 13 
Johannes  20: 19 - 23 
 
Zondag 7 juni - H. Drie-eenheid 
Exodus  34: 4b - 6, 8 - 9 
2 Korintiërs  13: 11 - 13 
Johannes  3: 16 - 18 
 
Zondag 14 juni - Sacramentsdag 
Deuteronomium  8: 2 - 3, 14b - 16a 
1 Korintiërs  10: 16 - 17 
Johannes  6: 51 - 58 
 
Zondag 21 juni - 12de zondag door het jaar 
Jeremia  20: 10 - 13 
Romeinen  5: 12 - 15 
Matteüs  10: 26 - 33 
 
Zondag 28 juni - 13de zondag door het jaar 
2 Koningen  4: 8 - 11, 14 - 16a 
Romeinen  6: 3 - 4, 8 - 11 
Matteüs  10:  37 - 42 
 

 

Misintenties St.-Jozefkathedraal 
31 mei: Yvonne Kessels – Snijders 

Johan Jozefus Kleine 
Jan en Lineke ten Voorde 
Minie ten Voorde 

7 juni:  Willem Raben en overleden 
dochter Marianne 
Bert Blom 
Will Hospers 

14 juni: Jan van Schaik 
Overleden zoon Hans 

28 juni: Jan van Schaik 
Yvonne Kessels – Snijders 

 

 

Misintenties 
Iedere dag wordt in de St.-Jozefkathedraal in 
beslotenheid de H. Mis opgedragen. Reeds 
opgegeven intenties voor zondagen worden 
gelezen. U kunt uw intenties – ook voor 
weekdagen – opgeven bij het secretariaat van 
de parochie (050 – 3124215).  
 

Liturgische vieringen afgelast  
Tot nader order blijven de liturgische vieringen 
op zaterdagavond en op de zondag afgelast. 
Vieringen door de week worden in 
beslotenheid, zonder gelovigen, gevierd.  
 
De regering heeft versoepeling van de 
maatregelen in verband met het coronavirus 
aangekondigd. De Nederlandse 
Bisschoppenconferentie onderzoekt welke 
maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn 
voor het kerkelijk leven in de parochies en meer 
in het bijzonder voor de viering van de liturgie. 
Uitgangspunten staan in de door premier Rutte 
op 6 mei jl. gepresenteerde routekaart voor 
versoepeling van de coronamaatregelen en de 
daarin vervatte voorwaarden. Vanaf 1 juli 
zouden vieringen met maximaal 100 personen 
mogelijk zijn. 
 
De parochies worden via het eigen bisdom zo 
spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Er wordt 
rekening gehouden met het feit dat parochies 
voldoende tijd hebben om de invoering van de 
versoepelde maatregelen uit te werken voor 
hun parochies. 
 

 

Hoogmis van Pinksteren op OOG-TV 
OOG-TV zal de Hoogmis van Pinksteren op 31 

mei a.s. uitzenden om 11.00 uur. De Hoogmis 

zal worden gecelebreerd met Mgr. Van den 

Hout als hoofdcelebrant. 
 

 

Hervatting vieringen in de Kapel van het 

Bisschop Nierman Centrum 
Iedere eerste donderdagochtend van de maand 

vindt er een  H. Mis plaats om 9.30 uur. 

Donderdag 4 juni zal er weer een 

Eucharistieviering in de kapel plaats vinden. We 

zullen rekening houden met de vereiste afstand. 

Op donderdag 2 juli is er eveneens een 

Eucharistieviering in de kapel. In de 

vakantieperiode gaan we gewoon  door, dus ook 

op 6 augustus bent u welkom. 

Adres: Plutolaan 329 in de wijk Paddepoel. 
 

 

Voor actuele informatie zie de website van de 
parochie: www.stmartinusparochie.nl 
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Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de 
website 
De Sint Martinusparochie bereidt ‘live-
streaming’ van de zondagse H. Mis van 11.00 
uur in de St.-Jozefkathedraal voor. Vermoedelijk 
zal het functioneren vanaf zondag 7 juni, de 
eerste zondag na Pinksteren.  
Volg daartoe het nieuws op de website van de 
parochie: www.stmartinusparochie.nl. 
 

 

Parochieavond 9 juni 2020 
Beste parochianen, 
Op dinsdag 9 juni is de jaarlijkse parochieavond, 
Radesingel 4 om 20.00 uur. 
Pastoor en leden van het kerkbestuur zullen 
verslag uitbrengen over het afgelopen jaar, de 
ontwikkelingen en vragen beantwoorden. 
N.B. In verband met het coronavirus wordt u 
wel verzocht u vooraf op te geven bij de 
parochiesecretaresse, Lidy ten Voorde via 
secretariaat@stmartinusparochie.nl of 
telefonsich (050 – 3124215). 
Wanneer u zich niet hebt opgegeven, dan is 
toegang niet mogelijk! 
Vriendelijke groet, 
Pastoor R. Wagenaar 
 

 

Lintje voor parochiaan 
Ter gelegenheid van Koningsdag is Ben Wiegers 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
In zijn woonplaats Bedum was hij o.m. jarenlang 
actief in de Culturele Commissie en het 
Herdenkingscomité 4/5 Mei. 
In februari 2019 kreeg Ben Wiegers uit handen 
van pastoor Wagenaar de erepenning van het 
Bisdom Groningen-Leeuwarden overhandigd, 
voor het vele werk wat hij in de parochie heeft 
gedaan. 
 

 

Voedselbank 
De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de 
Voedselbank. Het verzoek is dat eenieder die in 
de kerk komt voor stille aanbidding of gebed, 
iets meebrengt voor de Voedselbank, met name 
houdbare etenswaren. 

Pastoraal werker Frans de Smit 
overleden 
Op 17 april j.l. is pastoraal werker Frans de Smit 
overleden in de leeftijd van 78 jaar. Na zijn 
doctoraalstudie Theologie aan de Katholieke 
Theologische Universiteit te Utrecht begon hij 
op 30 oktober 1998 als pastoraal werker in de 
Sint Martinusparochie, met name in de St.-
Franciscuskerk. Per 1 maart 2001 werd hij 
pastoraal werker in de Theresiaparochie te 
Hoogkerk, waar hij werkzaam was tot aan zijn 
pensionering in maart 2007. Daarna was hij 
betrokken bij het pastoraat onder 
woonwagenbewoners, Sinti en Roma. 
 

 

Steun de parochie met een extra 
kerkbijdrage 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden 
wel kosten, maar door het uitvallen van de HH. 
Missen op zondag zijn er geen inkomsten uit de 
collectes. Steun daarom uw parochie met een 
extra kerkbijdrage. 
U kunt extra bijdrage overmaken op rekening 
NL92 INGB 0000 0117 50 t.n.v. Sint 
Martinusparochie of digitaal via Givt. 

 

 

Openstelling St.-Jozefkerk voor stille 
aanbidding 
De St.-Jozefkathedraal is 
doordeweeks geopend 
van 10.00 – 14.00 uur 
voor gebed.  
 
Om 12.00 uur is er 
uitstelling van  het H. 
Sacrament en om 12.30 
uur Rozenkrans en het 
liturgisch middaggebed. 
 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Pinksteren (31 mei) 

door Dick van der Meijden 

 
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 

‘pentekostè’, wat vijftig betekent. De feestdag 

valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de 

vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken 

het neerdalen van de Heilige Geest over de 

apostelen en het ontstaan van de christelijke 

kerk. 

Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest 

(of Sjavoeot). Met dat feest wordt herdacht dat 

God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg 

Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat 

ze de overeenkomst zagen met de neerdaling 

van de Heilige Geest. In beide gevallen 

verenigden mensen zich met God.  

 

Maar als wij het over het eerste Pinksteren 

hebben, bedoelen we niet het Joodse feest, 

maar de bijeenkomst van apostelen. Het eerste 

Pinksteren (dus: het Pinksteren van het jaar 30) 

wordt beschreven in de Handelingen van de 

Apostelen, hoofdstuk 2. “En het gebeurde 

opeens dat uit de hemel een gedruis kwam, 

zoals een hevige voortjagende wind, en heel het 

huis waar ze gezeten waren, was er mee gevuld. 

En het verscheen aan hen zoals vuur, verdeeld 

in tongen van vuur, die zich op ieder van hen 

neerzette. En allen waren vervuld van de Heilige 

Geest en begon te spreken in vreemde talen 

zoals de Geest aan hen gaf te verklaren. Nu 

woonden er in Jeruzalem Joden en vrome 

mannen uit alle volkeren van onder de hemel. 

Toen dat geluid ontstond, liep de menigte 

samen en tot hun verbazing hoorde ieder van 

hen in zijn eigen taal praten. Ze waren 

verbijsterd en vol verwondering zeiden zij: Zijn 

deze allen die praten geen Galileeërs? En hoe 

komt het dan, dat ieder van ons hen horen 

spreken in de eigen taal waarin we zijn 

verwekt?” Vervolgens worden de volkeren 

genoemd waarvan er aanwezigen waren onder 

de toehoorders. En daarna nam Petrus het 

woord. Het resultaat was dat 3000 mensen zich 

aansloten bij de apostelen. 

 

Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn 

verrijzenis met Pasen hadden de leerlingen van 

Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) 

de steun van Zijn aanwezigheid, waarbij Hij hen 

andermaal uitlegde wat de betekenis was van 

alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare 

optreden. Op de veertigste dag van Pasen (dat is 

de negenendertigste dag na eerste paasdag) 

werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart 

alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij 

de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen 

die hen geestelijk verder zou leiden en ze de 

kracht zou geven om getuigen van het evangelie 

te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien 

dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam 

de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over de 

discipelen en andere pelgrims.  

 

Volgens de traditionele christelijke theologie 

waren de bekeerlingen op de eerste pinksterdag 

na de hemelvaart van Jezus de 'eerstelingen van 

de oogst', analoog aan de oorspronkelijke 

Joodse betekenis. Ook begint met Pinksteren 

volgens de christenen de kerkgeschiedenis, 

omdat het evangelie niet alleen aan de joden, 

maar ook aan de heidenen bekend wordt 

gemaakt.  

 

Met name in de vroege middeleeuwen was 

Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. 

Het ging toen gepaard met een week van 

verplichte rust, bekend als de Heilige 

Geestweek.  

De Heilige Geestweek werd in 813 al wat 

ingekort. Vanaf 1414 kende Pinksteren nog 

slechts drie verplichte rustdagen. 
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Heilige Maria, Moeder van de Kerk (1 juni) 

door Dick van der Meijden 

 
‘Moeder van de Kerk’ is een rooms-katholieke 

eretitel voor de Maagd Maria, de moeder van 

Jezus. Het is ook de naam van een kerkelijke 

feestdag. De verplichte gedachtenis van Maria, 

Moeder van de Kerk, in 2018 ingevoerd door 

Paus Franciscus, wordt gevierd op de maandag 

na Pinksteren. Deze gedachtenis komt vanaf nu 

in de plaats van de viering van tweede 

pinksterdag. 

 

Het misformulier dat op deze 

dag genomen wordt, vindt 

men in het Altaarmissaal voor 

de Nederlandse Kerkprovincie, 

onder de titel "Ter ere van de 

heilige Maagd Maria, Moeder 

van de Kerk". De eerste lezing 

is: ofwel Gen. 3: 9-15,20 ofwel 

Hand. 1: 12-14. De 

antwoordpsalm is psalm 86, 

verzen 1-3 en 5-7. Het 

evangelie ter ere van de 

heilige Maagd Maria Moeder 

van de Kerk is genomen uit het 

evangelie van Johannes (19: 

25-34). Aan het kruis zegt 

Jezus tot Maria: “Vrouw, zie 

daar uw zoon” en tot 

Johannes: “Zie daar uw 

moeder”. 

 

Op 3 maart 2018 deelde het 

Vaticaan het besluit van Paus Franciscus mede, 

dat in de gehele rooms-katholieke kerk de 

viering van Maria onder de titel ‘Moeder van de 

Kerk’ wordt ingevoerd als een jaarlijkse 

verplichte gedachtenis. Het decreet van de 

Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de 

Regeling van de Sacramenten van 11 februari 

2018 werd uitgevaardigd op de 160-ste 

verjaardag van de eerste verschijningen in 

Lourdes.  

Het decreet verwijst naar met name naar Sint 

Augustinus van Hippo. Augustinus stelde reeds, 

dat bij de overweging van de mysteries van 

Christus en van het wezen van de Kerk de 

Maagd Maria niet buiten beschouwing kan 

blijven, omdat zij zowel de Moeder is van 

Christus als van de Kerk. Augustinus zei dat 

Maria de moeder is van de ledematen van de 

Kerk. Door haar liefde werkte zij mee aan de 

geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo 

de Grote verkondigde dat de 

geboorte van het Hoofd van de 

Kerk ook de geboorte van het 

Lichaam van de Kerk is. Ook hij 

noemde Maria niet louter 

moeder van Christus, de Zoon 

van God, maar als moeder van 

de ledematen van het mystieke 

lichaam, oftewel de Kerk. 

 

Paus Paulus VI riep op 21 

november 1964 aan het eind 

van de derde zittingsperiode 

van het Tweede Vaticaans 

Concilie de heilige Maagd 

Maria reeds uit tot ‘Moeder 

van de Kerk’. Bij gelegenheid 

van het heilig Jaar van de 

verzoening in 1974 werd een 

votiefmis opgesteld ter ere van 

de Heilige Maria, Moeder van 

de Kerk. 

 

De viering de gedachtenis van Maria, Moeder 

van de Kerk raakte in sommige landen, zoals 

Polen, Argentinië en andere landen, al eerder in 

zwang en was er reeds vóór 2018 opgenomen in 

de kalender. In 2018 werd deze viering in heel 

de Latijnse kerk ingevoerd en verplicht gesteld.  
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Rozenkrans 

 

Op 25 april schreef paus Franciscus een 

boodschap waarin hij pleit voor het 

Rozenkransgebed, juist in deze tijd van de 

Coronacrisis. Het is een gebed dat bij uitstek 

thuis beoefend kan worden, en het is in de 

katholieke kerk een van de meest bekende en 

vertrouwde manieren om te bidden. Het 

herhalen van formuliergebeden aan de hand 

van een kralensnoer is overigens niet typisch 

katholiek. We treffen het ook aan in onder meer 

de islam. De moslim noemt bij het gebruik van 

de kralensnoer de 99 namen van Allah. Gebeden 

herhalen brengt je in een sfeer van meditatie. 

 

Er zijn in de katholieke traditie nog meer 

vormen van kralensnoeren dan de ene die wij 

het beste kennen: 5 ‘tientjes’ met 10 kralen 

voor een Weesgegroet en 5 kralen voor een 

Onzevader. Er zijn ook snoeren van 7 

Onzevaders en telkens 7 Weesgegroeten om de 

smarten van Maria te herdenken. Ik heb er zo 

eentje. Een aantal jaren geleden is de 

rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid 

bekend geworden. 

 

De bedoeling van het bidden van de rozenkrans 

is dat je geheimen overweegt uit het leven van 

Jezus en Maria. Dat mediteren bij het bidden 

valt niet zo mee, is mijn eigen ervaring. Mijn 

gedachten dwalen vaak af. Ondertussen ben ik 

toch op een eenvoudige manier met Jezus en 

Maria verbonden, en daar gaat het eigenlijk om. 

Langzaam wordt hun gezindheid de mijne. 

 

De hele rozenkrans bestaat eigenlijk uit 150 

Weesgegroeten. Dat komt overeen met het 

aantal psalmen in de Bijbel. Die worden 

(werden) door de monniken wekelijks gebeden. 

Het rozenkransgebed kunnen we dan ook 

beschouwen als een eenvoudig alternatief voor 

wie niet deel kunnen nemen aan het koorgebed 

dat behoorlijk veel tijd vraagt. 

Zelf bid ik de rozenkrans vaak als ik aan het 

wandelen ben, en vaak verbind ik er ook 

intenties aan: voor de vrede, voor de priesters, 

voor mijn familie. Er zijn tal van intenties die ik 

met me meedraag. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

De geheimen van de Rozenkrans 

 

Geschiedenis van de Rozenkrans 

De Rozenkrans is ontstaan in de 15de eeuw. Het 

bidden van Onzevaders met een kralenkrans 

kwam al in de 4de eeuw in kloosters voor. De 

meditatie over de geheimen uit het leven van 

Jezus begon bij de Karthuizers, terwijl het 

bidden van reeksen Weesgegroeten is ontstaan 

bij de Cisterciënzers of Dominicanen. 

Het aantal van de – tot voor kort – 150 

Weesgegroeten van de Rozenkrans komt 

overeen met de 150 psalmen. Voor degenen die 

moeite hadden met het opzeggen van de 

psalmen in het Latijn was dit een alternatief: het 

bidden van tien Weesgegroeten, terwijl daarbij 

een belangrijke gebeurtenis uit de 

heilsgeschiedenis wordt overwogen.  

 

Paus Johannes Paulus II heeft in 2002 aan de 

bestaande blijde, droevige en glorievolle 

geheimen de geheimen van het Licht 

toegevoegd. 
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Zo bidt men de Rozenkrans 

De basisvorm van het gebed bestaat uit een 

herhaling van een Onzevader, tien 

Weesgegroeten en de lofprijzing van de 

Drievuldigheid. 

De Rozenkrans begint met een kruisteken en de 

woorden: In de naam van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. Amen. 

Bij het kruis bidt men de 

geloofsbelijdens: Ik geloof in God …  

Bij de eerste grote kraal bidt men:  

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest. Zoals het was in het 

begin en nu en altijd en in de 

eeuwen der eeuwen. Amen, 

gevolgd door een Onzevader. 

Bij de eerste drie kleine kralen bidt 

men:  

Ik groet u, Maria, dochter van God 

de Vader, gevolgd door een Weesgegroet. 

Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon, 

gevolgd door een Weesgegroet. 

Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige 

Geest, gevolgd door een Weesgegroet.  

Bij iedere grote kraal wordt het Eer aan de 

Vader gebeden. Dan volgt een geheim. Daarna 

wordt het Onzevader gebeden. Bij elke kleine 

kraal wordt het Weesgegroet gebeden. Het 

Rozenkransgebed wordt besloten met een 

kruisteken.  

 

De 20 geheimen van de Rozenkrans 

Vijf blijde geheimen hebben te maken met de 

geboorte van Jezus.  

Vijf geheimen van het licht hebben te maken 

met het openbare leven van Jezus.  

Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en 

sterven van Jezus.  

Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de 

verrijzenis van Jezus.  

Deze twintig geheimen omvatten het hele leven 

van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel 

een “samenvatting van heel het Evangelie” 

genoemd. 

De blijde geheimen zijn: 

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan 

Maria.  

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem. 

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 

Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 

 

De geheimen van het licht zijn: 

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 

Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. 

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot 

bekering. 

Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. 

Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste 

Avondmaal. 

 

De droevige geheimen zijn: 

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 

Jezus wordt gegeseld. 

Jezus wordt met doornen gekroond. 

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie. 

Jezus sterft aan het kruis. 

 

De glorievolle geheimen zijn:  

Jezus verrijst uit de doden.  

Jezus stijgt op ten hemel. 

De Heilige Geest daalt neer over Maria en de 

apostelen. 

Maria wordt in de hemel opgenomen. 

Maria wordt in de hemel gekroond. 

 

Elke dag van de week heeft zo zijn eigen 

geheimen: 

maandag: Blijde geheimen;  

dinsdag: Droevige geheimen;  

woensdag: Glorievolle geheimen;  

donderdag: Geheimen van het licht;  

vrijdag: Droevige geheimen;  

zaterdag: Blijde geheimen;  

zondag: Glorievolle geheimen. 

 

Bron: www.katholiekleven.nl 
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God, de Onuitsprekelijke en Heilige Drie-eenheid 

Uit: Catechismus van de Katholieke Kerk 

 
God, die voor ons niet te begrijpen is, heeft zich 

niet alleen willen openbaren als enige Schepper 

en almachtige Vader, maar ook als Vader, Zoon 

en Heilige Geest. Dit mysterie - het intiemste 

mysterie van het leven van God - werd ons 

geopenbaard door Jezus Christus: "De 

Eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader 

is, Hij heeft Hem doen kennen" (Joh. 1: 18). 

Volgens het evangelie van Mattheüs waren de 

laatste woorden die Christus vóór zijn 

hemelvaart tot zijn apostelen sprak: "Ga dus en 

maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt 

hen in naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest" (Mt. 28: 19). Met die woorden 

kreeg de Kerk haar zending; ze verwezen tegelijk 

naar haar fundamentele en essentiële opdracht: 

te leren en te dopen.  

 

In zijn laatste woorden vatte Jezus alles samen 

wat Hij eerder over God had gezegd: over de 

Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. 

Want, in overeenstemming met de traditie van 

Israël, had Hij vanaf het begin de waarheid over 

de enige God verkondigd. Op de vraag: "Wat is 

het allereerste gebod?", had Jezus geantwoord: 

"Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is 

de enige Heer" (Mc. 12: 29). En tegelijk was 

Jezus voortdurend gericht op God als tot "zijn 

Vader" en verklaarde Hij zelfs: "Ik en de Vader, 

Wij zijn één" (Joh. 10: 30). Zo had Hij ook de 

"Geest der waarheid" geopenbaard, "die - zo 

beloofde Hij - Ik u van de Vader zal zenden" (Joh. 

15: 29). 

 

De woorden van het doopsel: "In de naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest", die Jezus op het einde van zijn aardse 

zending aan de apostelen toevertrouwde, 

hebben een bijzondere betekenis, omdat zij de 

waarheid over de Heilige Drie-eenheid definitief 

bevestigen door ze tot grondslag te maken van 

het sacramentele leven van de Kerk. Het 

geloofsleven van de christenen begint met het 

doopsel, met de onderdompeling in het 

mysterie van de levende God. Daarvan getuigen 

de apostolische brieven, vooral die van Paulus. 

De meest bekende trinitaire formule, die 

voortdurend gebruikt wordt in de liturgie, vindt 

men in de tweede brief aan de Korintiërs: "De 

genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de heilige Geest zij 

met u allen" (2 Kor. 13: 13).  

 

Zo heeft het geloof in de drie-ene God vanaf het 

begin deel uitgemaakt van de Traditie en van 

het leven van de Kerk en de christenen. Het 

inzicht in het mysterie van de Heilige Drie-

eenheid heeft bijgedragen tot het geloof in de 

Verlossing, met name het geloof in het 

heilswerk van Christus. Het leerstellig resultaat 

van het concilie van Nicea (325), is het Credo 

van Nicea, waarin de Kerk sindsdien haar geloof 

in de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige 

Geest, uitdrukt.  

 

corona is een virus van nu even 

maar laat ons tevens weten 

leven is meer dan meten 

kwetsbaarheid blijkt plots zegen 

 

langzaam geraakt alles maakbaar uit 

en in verbazing buigen wij 

het hoge hoofd van hovaardij 

richten in goede moed de blik vooruit 

 

Antoine Bodar 

Rome 
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Sacramentsdag (14 juni) 
door Egbert van der Werff 
 
Sacramentsdag is met het feest van de H. Drie-
eenheid (7 juni) en het feest van het H. Hart (19 
juni) een van de drie grote feesten na 
Pinksteren waarin thema’s van het Paasmysterie 
liturgisch worden uitgewerkt. Sacramentsdag is 
de feestelijke ‘naviering’ van de Instelling van de 
Eucharistie door Jezus bij het Laatste 
Avondmaal, maar het is ook het Feest van de 
Aanbidding van de Eucharistische Heer. 
Sacramentsdag is het hoogfeest dat de 
tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie 
centraal stelt. 
 
Sacramentsdag werd ingesteld in 1264 mede 
door toedoen van de H. Juliana van Cornillon in 
Luik. Juliana was priorin van de leprozerie van 
Cornillon. Vanaf haar twintigste kreeg zij 
visioenen met betrekking tot de Eucharistie. 
Daarom ijverde zij voor een speciale liturgische 
viering ter ere het H. Sacrament. Haar idee werd 
in 1246 overgenomen door de bisschop van 
Luik, die het feest op de kerkelijke kalender van 
het bisdom plaatste. Een aartsdiaken van het 
bisdom Luik, Jacques de Troyes, werd later paus 
onder de naam Urbanus IV. Hij stelde in 1264 
het feest van Sacramentsdag voor de gehele 
kerk verplicht.  
 
Urbanus IV vroeg de dominicaan Thomas van 
Aquino liturgische teksten samen te stellen voor 
de liturgie van het feest van ‘Corpus Christi’, 
zoals Sacramentsdag toen nog heette. Aquino 
schreef onder meer de beroemde hymne ‘Pange 
lingua’ en de sequentie ‘Lauda Sion’. 
 
Sacramentsdag is in de meeste katholieke 
landen de tweede donderdag na Pinksteren. In 
de Nederlandse kerkprovincie wordt 
Sacramentsdag op de tweede zondag na 
Pinksteren gevierd.  
 
Op Sacramentsdag worden Sacraments-
processies gehouden. In Rome gaat de processie 
van Sint Jan van Lateranen naar de Santa Maria 
Maggiore. 

Gebeden om Roepingen  
 
Het Interdiocesaan Roepingen Overleg heeft ter 
gelegenheid van Roepingenzondag 2020 een 
boekje uitgegeven met twaalf gebeden. In het 
Interdiocesaan Roepingen Overleg zijn de 
bisdommen en de oversten van de religieuze 
ordes vertegenwoordigd. 
Als motto is in 2020 gekozen voor: ‘Je komt als 
geroepen’. Dit motto drukt enerzijds de roeping 
uit van jonge mensen die zich vol vreugde en 
overgave aansluiten bij de Heer, zoals de eerste 
leerlingen dat deden. Anderzijds is Je komt als 
geroepen een uitdrukking van de gevoelde 
urgentie in de Kerk: de nood aan priesters en 
religieuzen is groot. Zo kunnen we zonder 
priesters de Eucharistie niet vieren en juist die 
Eucharistie is bron en hoogtepunt van het 
christelijk leven. Zeven bisschoppen en vijf orde-
oversten schreven de gebeden voor iedere 
maand van het jaar. Rondom zal iedere maand 
één van de gebeden publiceren. 
 

Gebed om Roepingen voor Juni 
 
Goede Jezus,  
Gij, liefde tot het uiterste.  
Gij hebt uw hart geopend  
opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de 
vlam. 
 
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen  
en uw genade aanbieden en al lovend het 
kwaad overwinnen.  
 

Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,  
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen. 
 
Goede Jezus,  
Gij, liefde tot het uiterste.  
In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het 
uiterste van de vlam.  
Dat om een mensenhart te winnen ik moet 
beminnen.  
Liefde tot het uiterste. 
 
Dom Bernardus Peeters OCSO  
Abt Trappistenabdij Koningshoeven 
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Zeven gaven van de H. Geest 
 

Op 9 april 2014 kondigde Paus Franciscus een 

catechesereeks aan over de zeven gaven van de 

Heilige Geest: Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, 

Kennis, Vroomheid, Ontzag voor God. 

Onderstaand vindt u de ingekorte tekst van deze 

pauselijke catechese door Jabik Zeinstra. 

 

De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek, Hij 

is een geschenk van God en schenkt aan wie 

Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. 

De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch 

verwijst naar volheid, volledigheid. Men leert ze 

kennen wanneer men zich op het Sacrament 

van het Vormsel voorbereidt en we smeken ze 

af in het oude gebed dat ‘Sequentie van de 

Heilige Geest’ wordt genoemd.  

 

De eerste gave van de Heilige Geest is de 

wijsheid. Het gaat niet eenvoudigweg over 

menselijke wijsheid, die vrucht is van kennis en 

ervaring. In de Bijbel wordt verhaald dat 

Salomon, op het ogenblik van zijn kroning tot 

koning van Israël, de gave van wijsheid heeft 

gevraagd.  

En dit is precies de wijsheid: het is de genade 

om alles met de ogen van God te kunnen zien. 

Het is eenvoudig dit: de wereld, de situaties, de 

omstandigheden, de problemen, alles met de 

ogen van God kunnen zien. Dat is de wijsheid. 

 

Bij de tweede gave, die van het inzicht, gaat het 

niet over menselijk inzicht als intellectueel 

vermogen waarmee we min of meer begiftigd 

zijn. Immers een mens kan dan wel een situatie 

met menselijk inzicht, met voorzichtigheid, 

verstaan en dat is ook goed, maar een situatie in 

de diepte verstaan, met het inzicht van God, dat 

is de genade van deze gave. De apostel Paulus 

heeft in zijn brief aan de gemeenschap van 

Korinthe, goed de uitwerking van deze gave 

beschreven, door aan te geven wat de gave van 

inzicht in ons doet. Paulus zegt het zo: 

Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Wat 

geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, 

wat in geen mensenhart is opgekomen, dat 

heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Ons 

heeft God dat geopenbaard door de Geest (1 Kor 

2: 9-10). 

 

In het boek der Psalmen staat: Ik prijs de Heer 

die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht 

spreekt mijn geweten. (Ps. 16: 7).  Dit is een 

andere gave van de Heilige Geest: de gave van 

raad. We weten hoe belangrijk het is in 

gevoelige situaties te kunnen rekenen op de 

suggesties van wijze mensen die het goed met 

ons voor hebben. Door de gave van raad, is het 

God zelf die door zijn Geest, ons hart verlicht 

zodat we verstaan hoe we op de juiste wijze 

kunnen spreken en ons gedragen en welke weg 

te volgen. Maar, hoe werkt die gave in ons? Van 

het ogenblik dat we de Heilige Geest welkom 

heten en plaats geven in ons hart begint Hij 

onmiddellijk ons gevoelig te maken voor zijn 

stem en onze gedachten, gevoelens en onze 

bedoeling op het hart van God te richten. 

Tegelijkertijd brengt Hij ons ertoe steeds meer 

de innerlijke blik op Jezus te richten als model 

voor ons handelen en van onze relatie met God 

Vader en met de broeders. 

  

Er is een door Jezus vertelde parabel die ons het 

belang van de gave van de sterkte doet vatten. 

Een zaaier trekt uit om te zaaien; niet al het 

zaad dat hij uitstrooit draagt vrucht. Wat op de 

weg valt wordt door de vogels opgegeten; wat 

op de rotsgrond of tussen de distels valt, 

ontkiemt maar wordt snel door de zon verdord 

of door de doornen verstikt. Alleen het zaad dat 

op vruchtbare grond valt kan opgroeien en 

vrucht dragen. Jezus zelf leert aan zijn leerlingen 

dat de zaaier de Vader voorstelt, die overvloedig 

het zaad van zijn Woord uitstrooit.  
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Met de gave van sterkte maakt de Heilige Geest 

de grond van ons hart vrij van loomheid, van 

onzekerheden en van alle angsten die het 

kunnen remmen, zodanig dat het Woord van de 

Heer op  

waarachtige en vreugdevolle manier in praktijk 

wordt gebracht.  

 

Weer een andere gave van de Heilige Geest, is 

de gave van kennis. Wanneer over kennis 

gesproken wordt, denkt men onmiddellijk aan 

het vermogen van de mens om altijd beter de 

werkelijkheid die hem omgeeft te kennen en de 

wetten te ontdekken die de natuur en het heelal 

ordenen. De kennis die van de Heilige Geest 

komt, beperkt zich echter niet tot de menselijke 

kennis: het is een bijzondere gave, die ons ertoe 

brengt, via de schepping, de grootheid en de 

liefde van God en zijn diepe verbondenheid met 

elk schepsel, te vatten. 

 

Een gave van de Heilige Geest die dikwijls hetzij 

misverstaan hetzij oppervlakkig benaderd 

wordt, terwijl ze het hart van onze christelijke 

identiteit raakt: gaat over de gave van 

vroomheid. Deze gave verwijst naar ons 

toebehoren aan God en onze diepe band met 

Hem, een band die zin geeft aan heel ons leven 

en die ons, in gemeenschap met Hem, rechtop 

houdt ook op de moeilijke en uitdagende 

momenten. Deze band met de Heer mag niet 

verstaan worden als een plicht of een last. Het is 

een band die van binnenuit komt. Het gaat om 

een met het hart beleefde relatie: het is onze 

vriendschap met God, door Jezus geschonken, 

een vriendschap die ons leven verandert en ons 

vervult van enthousiasme en vreugde. Vandaar 

dat de gave van vroomheid op de eerste plaats 

tot dankbaarheid en lofprijzing voert.  

 

De gave van ontzag voor God betekent niet: God 

vrezen. We weten immers dat God Vader is, dat 

Hij van ons houdt en onze verlossing wil, en 

altijd schenkt Hij vergiffenis, altijd; er is dus 

geen reden om God te vrezen. Ontzag voor God 

is de gave van de Geest die ons eraan herinnert 

hoe klein we tegenover God en zijn liefde zijn en 

dat ons welzijn erin bestaat ons nederig, met 

eerbied en vertrouwen aan zijn handen toe te 

vertrouwen. Dat is het ontzag voor God: 

overgave aan de goedheid van onze Vader die 

ons bijzonder liefheeft. 

 

Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, 

stort Hij troost en vrede in ons en brengt ons 

ertoe ons te voelen zoals we zijn, dat wil zeggen: 

klein. Deze houding van nederigheid – door 

Jezus in het Evangelie sterk aanbevolen – is van 

de mens die al zijn zorgen en verwachtingen aan 

God toevertrouwt en zich geborgen weet en 

gesteund door zijn warmte en bescherming. Dat 

bewerkt de Heilige Geest in onze harten. 
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‘Met hart en Ziel!’ – Interview met Ieteke Hijlkema 

door Jeannette Wagenborg 

 
Sinds 2002 is Ieteke Hijlkema lector 

in de St.-Jozefkathedraal. Een paar 

jaar geleden heeft ze Caroline 

Hilhorst opgevolgd als coördinator 

van de lectoren. Wat drijft haar in 

het werk voor de parochie? 

 

Is coördinator zijn ingewikkeld?  

Ik zorg dat alles goed loopt. Ik 

maak het rooster, moet soms 

puzzelen wie wanneer kan, meer is 

het niet. 

Wat ik heel belangrijk vind, is het 

lezen zelf. Je leest het Woord van 

God en als zodanig ervaar ik het ook. Het is niet 

zo maar voorlezen, maar het uitspreken van het 

krachtige woord van de Heer. Het woord dat 

nooit ledig tot Hem terugkeert, zie Jesaja 55: 11. 

Het is een woord dat ons in het hart kan raken 

en ook grote veranderingen kan veroorzaken. 

 

Ben je van huis uit katholiek? 

Nee, ik ben geen “paplepel katholiek”. Evenals 

mijn moeder was ik Doopsgezind. Via haar, de 

zondagsschool en de (jeugd)bijbel kwam ik 

aanraking met het geloof. Het heeft me nooit 

meer losgelaten. Ik ben jaren in de 

Doopsgezinde kerk actief geweest. Als 

vrijwilliger in bijvoorbeeld het kerkbestuur en in 

een bezoldigde functie. Dat laatste was dan als 

algemeen secretaris van de Nederlandse en 

later Europese Doopsgezinde Zendingsraad. 

Toen die functie werd opgeheven was ik nog als 

lekenprediker actief. Ook leidde ik toen 

gedurende één seizoen een Alphacursus. 

Ondanks alle werkzaamheden voelde ik me er al 

jaren niet echt meer thuis. Toen ik tijdens de 

paaswake in 2001 in een katholieke kerk was, 

wist ik ineens dat ik katholiek wilde worden. Dat 

vond plaats met Pinksteren. Nog geen dag spijt 

van gehad.

Je zit ook in het bestuur van de 

PCI. Wat is de PCI eigenlijk? 

Samen met Norbert de Wit zit 

ik in het bestuur van de PCI, de 

Parochiële Caritas Instelling. 

Norbert of ik kunnen, 

eventueel via de pastoor, 

benaderd worden voor een 

financiële bijdrage. Dit gaat 

echter om incidentele, dus niet 

structurele, noodhulp. In de 

praktijk krijgen we maar weinig 

aanvragen binnen. Het zou 

kunnen dat dat te maken heeft 

met onbekendheid binnen de parochie. De PCI 

kan in noodgevallen als je buiten alle andere 

regelingen valt en/of gewoon direct hulp nodig 

hebt, bijspringen. Soms kan het gebeuren dat je 

net tussen wal en schip terecht komt. Dan zijn 

wij er om te helpen (indien ons budget dat 

toestaat). 

 

Wat zou je een meerwaarde vinden voor de 

parochie? 

In het kader van meer duurzaam gebruik van 

spullen ben ik echt een warm voorstander van 

het houden van een gebruikte kleding 

(ruil)beurs. Ik denk aan 3x per jaar. Het is toch 

jammer als mensen goede spullen hebben die 

we onderling niet kunnen ruilen. Kinderen 

groeien zo ontzettend hard. De kleding is nog 

niet versleten of ze zijn er al weer uitgegroeid. 

Dat geldt ook voor sportkleding en schoenen, 

ook voor volwassenen. Soms draag je iets een 

paar keer en daarna hangt het maar in de kast. 

Ik zou zeggen: “Kom allemaal naar de 

ruilbeurs!”. 
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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” 

 

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/

