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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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2 mei 2021 
t/m 

5 juni 2021 

 
10 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 (€ 15,00) 

- 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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Het meest mysterievolle feest 

 

Voor mij is met de dood alles afgelopen. Dat 

hoor je steeds vaker zeggen. 

Eigenlijk niet vreemd waar God uit beeld is 

geraakt en men ook niets meer van het geloof 

weet of wil weten. Te lastig en niet interessant. 

We zijn toch niet achterlijk? 

In een TV-film was een priester in roepingsnood 

in zijn eentje aan het tieren tegen een 

kruisbeeld: ‘Jij hebt 

ons niet geschapen, 

wij hebben jou 

geschapen ...’ Maar 

intussen praat hij wel 

tegen een 

kruisbeeld, dat je 

even goed een stuk 

hout zou kunnen 

noemen.  

 

Wij leven in een veel 

grotere werkelijkheid 

dan de tastbare. Als 

mensen dat nu 

afwijzen en alleen 

het bevattelijke nog 

accepteren, dan 

amputeren zij 

zichzelf, schreef een 

goede vriend van mij. 

Voor mij, zo 

vervolgde hij, is het 

onbevattelijke veel boeiender dan het 

bevattelijke. 

 

Ja, waarom is er geen plaats meer voor het 

mysterie in ons leven terwijl zelfs de zichtbare 

wereld vol mysterie is, in de natuur, in de 

geboorte van een kind bijvoorbeeld. 

Kunnen we alleen nog maar consumeren? 

Ons geloof als christen is het mysterie van God-

met-ons dat geen angst en vrees oproept, maar 

een God van liefde die om ons bekommerd is, zo 

zelfs dat Hij zijn enige Zoon opoffert om ons tot 

Hem te brengen. 

Het is een uniek gegeven dat God zich heeft 

klein gemaakt voor ons. Dat vind je in geen 

andere godsdienst. Hij die rijk was, is arm 

geworden om door zijn armoede ons rijk te 

maken, zegt St. Paulus. 

 

Twee werkelijkheden 

die tegenover elkaar 

staan, komen samen 

en vormen een 

nieuwe 

werkelijkheid. Of, 

zoals in het Exsultet 

in de Paaswake 

wordt gezongen: hier 

wordt het hemelse 

met het aardse, het 

goddelijke met het 

menselijke verenigd. 

 

Een nieuw en 

altijddurend Verbond 

heeft Christus tot 

stand gebracht in zijn 

dood en verrijzenis. 

Dat is geen mooi 

verhaal maar een 

werkelijkheid, 

waargenomen, 

meegemaakt, gezien door zijn leerlingen, de 

apostelen. Zij schrokken, konden het eerst niet 

geloven. Met zijn dood was dat nieuwe 

koninkrijk dat zou komen toch voorbij? 

Nee, toen begon het pas. In de dood ligt het 

leven zingen we. Terecht sindsdien. Wij geloven 

in een God die het leven voor ons wil, voor 

altijd. Vreugde dus. 

 

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 

 

Zaterdag/Zondag - 27-28 maart 2021, Palmzondag 

Lezingen         Jesaja  50: 4 - 7      |      Filippenzen  2: 6 - 11      |      Marcus  14: 1 - 15, 47 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Donderdag - 1 april 2021, Witte Donderdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:00 Avondmis 
     

 

Vrijdag - 2 april 2021, Goede Vrijdag, Vasten- en onthoudingsdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 15:00 Gelegenheid om  14:00 Kinderkruisweg 
  zelf de Kruisweg te  15:00 Herdenking van het lijden en sterven 
  bidden en bloemen te   van de Heer 
  leggen 19:00 Kruisweg 
     

 

Zaterdag - 3 april 2021, Stille Zaterdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   21:00 Paaswake 
     

 

Zondag - 4 april 2021, 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 Pontificale Hoogmis  
   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Maandag - 5 april 2021, Tweede Paasdag 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/Zondag - 10-11 april 2021,  Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

Lezingen         Handelingen  4: 32 - 35     |     1 Johannes  5: 1 - 6     |     Johannes  20: 19 - 31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/Zondag - 17-18 april 2021, 3e zondag van Pasen,  

Lezingen        Handelingen  3: 13 - 15, 17 - 19    |    1 Johannes  2: 1 - 5    |    Lucas  24: 35 - 48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis   

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

 

Zaterdag/Zondag - 24-25 april 2021, 4e zondag van Pasen 

Lezingen        Handelingen  4: 8 - 12     |     1 Johannes  3: 1 - 2      |     Johannes  10: 11 - 18 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 
 Misintenties 
 
St.-Franciscuskerk 
25 april: Pater Ton Heijmans s.j. 

Magdalena Wubbolt – de Beer 
 
St.-Jozefkathedraal 
28 maart: Jan van Schaik 
4 april:  Willem Raben en overleden  
  dochter Marian 
  Yvonne kessels – Snijders 
  Jan en Lineke ten Voorde 

 Minie ten Voorde 
11 april: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
25 april: Jan van Schaik 

R.K. Kerkhof 
Indien het weer mogelijk is zal er op maandag 12 
april om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K. 
Kerkhof worden gevierd. De viering op de eerste 
maandag vervalt, omdat het tweede Paasdag is. 
Graag tot ziens. 

Eucharistieviering Kapel Bisschop-Nierman-
Centrum 
In verband met het Paastriduum, wordt de 
maandelijkse H. Mis in de kapel een week 
verplaatst. We nodigen u dus uit voor 8 april 2021 
aanvang 9.30 uur. 
Na afloop drinken we koffie in de zaal op 
coronaproof afstand. 
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Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
parochiegemeenschap: 
 Dylan Rolland 
 Ratna Monica Liem 
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Jopie Medendorp (89 jaar) 

H. Vormsel 2021 
 
Op zondag 23 mei, Hoogfeest van Pinksteren, 
zal mgr. C. van den Hout in de Hoogmis van 
11.00 uur het H. Vormsel toedienen aan 
jongeren uit onze parochie.  
De voorbereiding begint in april. U kunt uw 
kind hiervoor opgeven bij het secretariaat 
(telefoon 050 – 3124215; iedere werkdag van 
10.00 – 16.00 uur, behalve woensdag) of per 
e-mail: secretariaat@stmartinusparochie.nl.  
Jongeren die op het voortgezet onderwijs 
zitten komen hiervoor in aanmerking. 

Kerkwachten gezocht!  
 
Houdt u ook zo van de prachtige St.- 
Jozefkathedraal en heeft u een paar uurtjes 
van uw tijd over in de maand? Coördinator 
van de kerkwachten Joke Vos zoekt nieuw 
talent! Wat wordt er van u verwacht? Een 
wakend oog en mobiel zijn is voldoende. Er 
wordt niet van u gevraagd om de functie van 
gids te vervullen. Samen met nog een collega 
van de kerkwacht brengt u een paar uur door 
in sfeervolle rust. U zit er dus niet alleen, 
gezelligheid is belangrijk! Wij hopen dat u ons 
wilt komen helpen! Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met: Joke Vos (050 – 
5261924) of e-mail: j.voslaren@hotmail.com. 

Redactie Rondom zoekt redacteuren 
 
Een kleine redactie verzorgt de vulling van het 
parochieblad Rondom. We zoeken mensen die 
in het redactionele deel willen bijdragen. Voor 
informatie kunt u contact opnemen via 
redactierondom@stmartinusparochie.nl of 
telefonisch met Egbert van der Werff (06 – 
52685294). 

Vastenactie 2021 – “Werken aan je 
toekomst”  

 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in o.a. 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een gedegen 
opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen 
bedrijf op te zetten.  
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle 
kinderen op de wereld basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze 
zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht 
betaald werk. Een goede opleiding kan daar 
verandering in brengen en ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. 
Dat maakt hen economisch en maatschappelijk 
sterker. Vervolgonderwijs is noodzakelijk voor een 
toekomst met perspectief. 
 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die 
beroepsonderwijs aanbieden. Anderen krijgen steun 
bij het opstarten van een eigen onderneming. Met 
deze projecten stellen we mensen in staat te 
werken aan een betere toekomst. Met hulp van 
Vastenactie volgden al meer dan vierduizend 
mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel 
meer mensen een steuntje in de rug geven om hen 
te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en 
hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun 
gemeenschap.  
 
Maak uw bijdrage over op rekening  NL89 INGB 
0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie  
o.v.v. Vastenactie 2021. Ook kunt u uw gift in de 
gele bus achter in de kerk doen. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
mailto:j.voslaren@hotmail.com
mailto:redactierondom@stmartinusparochie.nl
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Slechts 30 personen per viering 
 
In opdracht van de Nederlandse bisschoppen 
mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn 
bij een viering. 
U dient zich vooraf aan te melden. Het is niet 
mogelijk om aanwezig te kunnen zijn zonder 
aanmelding vooraf. Het heeft dus geen zin om 
naar de kerk te komen, in de hoop dat er nog 
wel een plekje vrij zal zijn. 
Deze maatregelen blijven van kracht tot de 
bisschoppen deze weer intrekken. 

Aanmelden voor H. Missen in de  
St.-Jozefkathedraal  
 
De vieringen in de St.-Jozefkathedraal op 
zaterdag en zondag zijn op zaterdag om 17.00 
uur en op zondag om 11.00 uur en 17.00 uur. 
Wanneer u een H. Mis wilt bijwonen, dient u zich 
vooraf aan te melden. Aanmelding bij voorkeur 
per internet op website: www.meevieren.nl. 
Volg de aanwijzingen op de website. Aanmelden 
per website tot uiterlijk vrijdag 14.00 uur. 
Daarna wordt de aanmelding niet meer verwerkt 
en bestaat de kans dat alle plaatsen bezet zijn. 
Indien u niet over internet beschikt, kunt u zich 
telefonisch aanmelden op donderdag van  
10.00 – 14.00 uur op 050 – 312 42 15. Geef bij 
uw aanmelding aan welke H. Mis u wilt bijwonen 
en met hoeveel personen. 

Aanmelden voor H. Mis in de St.-
Franciscuskerk  
 
De viering in de St.-Franciscuskerk op zondag is 
om 09.30 uur.  
Wanneer u de H. Mis wilt bijwonen, dient u 
zich vooraf aan te melden. Aanmelding kan 
uitsluitend op vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 
uur op telefoonnummer 06 – 25 53 01 89. 
Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel 
personen u de H. Mis wilt bijwonen. 

Zondagse H. Mis via ‘streaming’ op de 
website Kerkomroep 
 
De zondagse mis van 11.00 uur in de St. -
Jozefkathedraal is in ‘life-streaming’ te volgen 
op de website van kerkomroep: 
www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Groningen’ en 
vervolgens ‘St. Martinusparochie’. 

Richtlijnen voor kerkgangers bij de 
vieringen 
 
Per viering mogen er maximaal 30 personen 
aanwezig zijn. Als u geen gezondheidsklachten 
hebt mag u naar binnen.  
Vanwege het coronavirus kunt u in de St.-
Jozefkerk geen gebruik maken van het toilet! 
Bij binnenkomst reinigt u de handen 
(reinigingsmiddel is aanwezig) en krijgt u 
aanwijzingen waar u kunt gaan zitten. 
Gedurende de gehele viering wordt u gevraagd 
d.m.v. 1,50 meter afstand rekening met elkaar 
te houden. 
Voor het te communie gaan wordt het 
middenpad gebruikt om naar voren te komen, 
eerst de linkerkant en daarna de rechter, en de 
zijpaden om terug te gaan naar uw zitplaats. 
Aan het eind van de viering kunt u alleen via de 
hoofddeur naar buiten. Blijft u achter in de kerk 
niet staan praten! 

Liturgie op weekdagen 
 
Op de weekdagen wordt in de St.-
Jozefkathedraal om 12.00 uur het 
Angelusgebed gebeden met aansluitend 
rozenkransgebed en middaggebed. Daarna is 
om 12.30 uur de H. Mis. 
De St.-Jozefkerk is doordeweeks geopend 
vanaf 10.00 uur; dinsdag t/m vrijdag tot 13.00 
uur; zaterdag tot 16.00 uur. 

Steun de parochie met een extra 
kerkbijdrage 
 
De Sint Martinusparochie maakt in deze tijden 
wel kosten, terwijl de inkomsten uit collectes 
afnemen. 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. 

Voor actuele informatie zie de website 

van de parochie: 

www.stmartinusparochie.nl 

http://www.meevieren.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Oproep van de bisschoppen: Vier Pasen! 
 
Pasen 2021 valt op 4 en 5 april a.s. De kans is groot dat beperkende maatregelen dan nog steeds gelden 
in verband met de coronapandemie. De Nederlandse bisschoppen roepen op Pasen thuis mee te vieren 
als het in de kerk niet kan. Meevieren kan via de speciale website www.vierpasen.nl die sinds 
Aswoensdag online staat. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen thuis te 
beleven en te vieren. In de week voor Pasen worden acht videoclips getoond waarin de bisschoppen 
persoonlijk uitleg geven over de christelijke thema’s van de Goede week en Pasen. 
 

Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de 
boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar 
leven we veertig dagen lang naar toe’: zo opent de 
site www.vierpasen.nl. Op de website staan handige 
links en downloads. De Veertigdagentijd is bij traditie 

de tijd voor vasten, bidden en geven: in de voorbereiding op de lijdenstijd en Pasen. Ook wordt een link 
geboden naar liturgieboekjes voor het meevieren thuis op alle zondagen in de Veertigdagen- en 
Paastijd.  
Van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl. Doe mee en Vier Pasen! 
 

 

Missen en plechtigheden te volgen via de Media 
 
Nu gelovigen ook in de Goede Week en de Paastijd slechts in beperkte omvang bijeen kunnen komen, 
willen we u wijzen op verschillende mogelijkheden om de eucharistie te volgen via de media.  
  
Voor wie niet over internet beschikt 
Iedere zondag kan men thuis de eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op 
NPO2. Verschillende plechtigheden van de Goede Week en Pasen zijn via de TV te volgen zijn op NPO2: 
Kruisweg (2 april: 15.00 uur), Paaswake (3 april: 23.15 uur) en de Eucharistieviering op Paaszondag om 
11.00 uur, gevolgd door de Zegen ‘Urbi et Orbi’. 
In de Goede Week heeft Roderick Vonhögen een programma op NPO2. Op NPO1 wordt op donderdag 1 
april ‘The Passion’’ uitgezonden, vanuit Roermond. Volg daarvoor uw TV-gids of berichten op de TV.  
 
Daarnaast zendt het katholieke radiostation Radio Maria dagelijks de eucharistieviering uit. De 
eucharistieviering is ‘live’ te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s avonds om 
19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur. Iedereen in Nederland 
kan Radio Maria ontvangen via DAB+. U hebt daarvoor een DABradio (Digital Audio Broadcasting) nodig 
en instellen op de juiste frequentie (kanaal 11C).  
 
Via internet 
Digitaal zijn er verschillende mogelijkheden om eucharistie- en gebedsvieringen te volgen via ‘live 
stream’ op verschillende websites. De Sint Martinusparochie verzorgt een ‘livestreaming’ van de 
diensten in de St.-Jozefkathedraal: www.kerkomroep/#/kerken/21989  
De eucharistievieringen en gebedsdiensten van Radio Maria zijn eveneens via internet of apps voor 
telefoon en tablet digitaal te volgen via https://www.radiomaria.nl.  
Mocht u een viering gemist hebben, de digitale uitzendingen zijn terug te kijken op websites, of via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
De dagelijkse missen van paus Franciscus in Casa Santa Marta te Rome zijn te volgen op de website 
www.vaticannews.va  en via het YouTubekanaal van het Vaticaan. Ook de grote plechtigheden van de 
Goede Week en Pasen zijn te volgen op de website en het YouTubekanaal van het Vaticaan. 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.vaticannews.va/
http://www.vaticannews.va/


 KINDERCATECHESE 

9 

Zondagcatechese voor kinderen 
 

U kunt als ouder uw kinderen ook zelf catechese 

geven. Op de website www.samueladvies.nl 

(zoeken op ‘advies-materiaal’) vindt u bij de 

evangelietekst van de zondag een stukje 

begeleidende tekst. Ook vindt u per zondag een 

vertelplaat, een knutselwerkje en een puzzel of 

doordenkertje. Met de vertelplaat kunt u iets 

laten zien bij de vertelling. Het werkje is meestal 

vooral geschikt voor de jongere kinderen 

(kleuren, knippen en plakken). Het 

doordenkertje of de puzzel is vooral geschikt 

voor de kinderen vanaf 8/9 jaar.  

Hieronder volgen verkorte toelichtingen van 

‘samuel advies’. Het is ook voor volwassenen 

leesbaar. 

 

Zondag 28 maart – Palmzondag   

Johannes 12: 20-33  Thema: Jezus wil jou nieuw 

leven geven 

Bespreek met de kinderen wat zij zouden doen 

wanneer Jezus op bezoek zou komen op hun 

school. Zouden ze alles gaan versieren, een lied 

inoefenen? Vertel dan hoe de mensen en 

kinderen in Jeruzalem Jezus als hun Koning 

toezwaaien en welkom heten. En toch zullen een 

aantal dagen later ook mensen uit Jeruzalem 

roepen dat Jezus gekruisigd moet worden. Wie 

van jullie heeft dat wel eens meegemaakt dat 

iemand het ene moment een vriend(in) van je is 

en je het andere moment uitscheldt? Vertel de 

kinderen ook het lijdensverhaal, dat wordt deze 

dag ook in de kerk voorgelezen. Aan het begin 

van de Goede Week herdenken we wat Jezus uit 

liefde voor ons mensen ondergaan heeft. 

Bejubeld én bespot… voor ons. Hoe kun je deze 

week ook in je dagelijks leven denken aan de 

Goede week? Misschien thuis een hoekje maken 

met een kruisbeeld en een kaarsje. Elke keer als 

je dat ziet, zeg je: Dank U Jezus, dat u voor mij op 

het kruis bent gestorven. Dat u zoveel van mij 

houdt!  

“Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot 

de dood, tot de dood aan een kruis.” (Filippenzen 

2: 8) 

 

Zondag 4 april 2021 – Hoogfeest van Pasen – 

Verrijzenis van de Heer      

Johannes 20: 1-9  Thema: Hij is waarlijk 

opgestaan 

 De verrijzenis van Jezus Christus is de kern van 

ons geloof. Wij geloven in een levende Heer! 

Daarom is het Paasfeest het grootste feest van 

het kerkelijk jaar. Na Paaszondag vieren we nog 

de hele week het paasoctaaf waar iedere dag als 

een hoogfeest is en de paastijd duurt 50 dagen 

(tot Pinksteren). Herhaal nog even kort voor de 

kinderen wat er sinds Palmzondag gebeurd is. 

Wijs de kinderen ook op de (nieuwe) grote 

paaskaars in de kerk, het symbool van het licht 

van de Verrezen Christus. Het is mooi om met de 

kinderen een zelfgemaakte paaskaars te maken 

die zij de hele paastijd thuis kunnen branden. 

Gebruik een kleine stompkaars. Laat de kinderen 

versieren met was: het kruis, de 5 wonden van 

Christus, de α en de ω (eerste en laatste letters 

van het Griekse alfabet: Jezus is de eerste en de 

laatste) en het jaar en wat bloemetjes, hartje 

e.d.  

“Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij jullie. 

Alleluia.” 

 

Zondag 11 april 2021 – 2e Zondag van Pasen 

Johannes 20: 19-31  Thema: Waaraan herken je 

Hem? 

Bespreek met de kinderen hoe je elkaar kunt 

herkennen wanneer je bijvoorbeeld in de stad 

een bekende tegenkomt: aan de haren, de jas, 

de fiets, de auto… Waaraan zou je nu Jezus 

kunnen herkennen? Vandaag horen we hoe 

Thomas eerst zeker wil zien en voelen dat de 

persoon die de andere leerlingen hebben gezien 

echt Jezus is. Thomas wil Jezus herkennen aan 

zijn kruiswonden. En hij krijgt die kans acht 

dagen later. Dan ontmoet hij Jezus en spreekt  

https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2021-03-28
https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2021-04-04
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zijn geloof in Hem uit met de woorden: Mijn 

Heer en mijn God. Thomas mag zelfs Jezus’ 

wonden aanraken. In het verheerlijkte, Verrezen 

Lichaam van Jezus, zijn de tekenen van de 

kruiswonden nog steeds zichtbaar. Wij kunnen 

Jezus niet op dezelfde manier aanraken, maar wij 

mogen vertrouwen op de getuigenissen van de 

leerlingen in de Bijbel die ons vertellen dat Jezus 

waarlijk is opgestaan en leeft. Zalig wij die niet 

zien en toch geloven!  

“Omdat je Mij gezien hebt, Thomas, geloof je, 

zegt de Heer; zalig die niet zien en toch geloofd 

hebben.” (Johannes 20: 29) 

 

Zondag 18 april 2021 – 3e Zondag van Pasen     

Lucas 24: 35-48  Thema: Jezus is de Verrezene 

Ook sommige leerlingen hebben moeite om in 

de verrijzenis van Jezus te geloven. Denk maar 

aan het evangelie over (de ongelovige) Thomas 

vorige week. Het verhaal dat voorafgaat aan dit 

evangelie is het verhaal van de Emmaüsgangers. 

Ook zij waren teleurgesteld en in de war door de 

dood van Jezus. Maar ineens trekt Jezus met hen 

mee op weg naar Emmaüs, Hij verklaart hen de 

schriften en breekt het brood met hen. Vind jij 

het moeilijk om in de verrijzenis te geloven? 

Vandaag horen we in het evangelie weer een 

getuigenis verhaal dat ons vertelt dat Jezus echt 

verrezen is en zijn 

(verheerlijkt) Lichaam 

toont aan de leerlingen en 

dat Hij voor hun ogen echt 

een vis opeet. 

 

Kijk samen met de 

kinderen goed naar de 

tekening: waaraan kunnen 

de leerlingen Jezus ook 

herkennen? (aan zijn 

kruiswonden). Welk teken 

heeft de tekenaar in Jezus’ 

Hoofd getekend? Wat is 

de betekenis van de 

boekrol? (Jezus verklaart hen de schriften). Wij 

mogen op onze beurt ook getuigen van een 

Levende Heer, die er is nu nog voor ieder van 

ons.  

Jezus stond zelf plotseling midden tussen hen. Hij 

zei: ‘Vrede zij met jullie.’ (Lucas 24: 36) 

 

Zondag 25 april 2021 – 4e Zondag van Pasen        

Johannes 10: 11-18  Thema: De Goede Herder 

kent ook jou! 

Dit evangelie is erg mooi om samen met de 

kinderen rustig door te lezen. Vertel eerst als 

inleiding iets over een herder en hoe hij goed 

voor zijn kudde zorgt (veel kinderen hebben 

waarschijnlijk nog nooit een herder met een 

kudde schapen gezien). Geef ieder kind een 

kleurtje of stift en vraag hen na het doorlezen 

één zin te noemen die ze erg mooi vinden. 

Bespreek dan samen wat die zin hen persoonlijk 

zegt. Zing ook eventueel samen een lied zoals 

bijvoorbeeld: God kent jou vanaf het begin (Lee 

Ann Vermeulen) of Jezus is de Goede Herder (Elly 

& Rikkert) of Eén voor één bijzonder (Jan Visser). 

Jongere kinderen kunt u vragen goed te luisteren 

hoe vaak ze de woorden Goede Herder horen. 

Zijn kinderen al wat ouder, bespreek dan of ze er 

wel eens over nadenken waarvoor God hen 

roept in hun leven: om te trouwen, of juist 

ongetrouwd te blijven, 

religieuze te worden of 

priester te worden? Leg uit dat 

God voor ieder van ons een 

droom, een plan heeft. Hij 

nodigt ons uit daarnaar op 

zoek te gaan en naar Hem te 

luisteren. Hij weet als onze 

liefhebbende Vader het beste 

wat ons gelukkig zal maken in 

ons leven!  

Ik ben de Goede Herder, zegt 

de Heer, Ik ken de mijnen en de 

mijnen kennen Mij (Johannes 

14: 14) 

https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2021-04-18
https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2021-04-25
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA
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Weet wat je viert: de Goede Week en Pasen 

 
In de Goede Week herdenken christenen zeven 

dagen lang de laatste week uit het leven van 

Jezus en bereiden ze zich voor op Pasen. De 

week voor Pasen was vroeger ook de tijd van de 

grote schoonmaak. Het werd lente en je kon 

weer werken op het land. Alles moest op orde 

zijn. Mensen kochten nieuwe kleren om er op 

hun 'paasbest' uit te zien. In de Goede Week 

herdenken christenen dus het sterven van Jezus. 

Maar wat gebeurde er op Palmzondag, Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag? 

 

Palmzondag – De laatste zondag voor Pasen 

heet Palmpasen. Deze 'Palmzondag' is de eerste 

dag van de Goede Week. Op Palmzondag vieren 

christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij 

reed op een ezel de stad in en de mensen 

wuifden hem juichend toe met palmtakken. In 

de katholieke kerk krijg je daarom tegenwoordig 

op deze dag 'palmtakjes' mee. In het koude 

Nederland zijn dat meestal buxustakjes. Thuis 

bewaar je ze bijna een heel jaar voor 

bescherming en geluk. Op Aswoensdag breng je 

de takjes weer terug naar de kerk. In de 

middeleeuwen trok men op Palmzondag in 

processie door de stad, waarbij een afbeelding 

van Jezus op de ezel werd meegevoerd. Na de 

Reformatie werd dit gebruik in de Noordelijke 

Nederlanden verboden, maar in het zuiden en 

het aangrenzende Duitsland bleef de traditie 

bestaan. Op sommige plaatsen houden kinderen 

een optocht met palmpaasstokken. Die zijn 

versierd met groene takken, slingers en snoep. 

Bovenop de stok zit een haantje van brood. De 

palmpaasstok lijkt wel een beetje op een boom 

en herinnert aan de nieuwe lente. Het haantje 

hoort ook bij Petrus, een goede vriend van 

Jezus. Terwijl Jezus gevangen zat, loog Petrus 

door maar liefst drie keer te zeggen dat hij Jezus 

niet kende. Toen kraaide er een haan, zoals 

Jezus hem had voorspeld. Petrus kreeg 

onmiddellijk spijt. En laten zien dat je spijt hebt 

van verkeerde daden is belangrijk bij Pasen. 

Witte Donderdag – Op Witte Donderdag 

herdenken christenen het laatste avondmaal 

van Jezus. Het is één van de dagen uit de Goede 

Week. Nog steeds vieren christenen het 

Avondmaal of Eucharistie. Witte Donderdag 

heet zo omdat in de kerk en de kerkdienst de 

kleur wit wordt gebruikt. De priester die de 

dienst leidt, draagt een wit kazuifel en een witte 

stola. De kleur wit betekent goed, zuiver en 

heilig. Witte Donderdag is een ernstige dag. Het 

gaat over het Laatste Avondmaal. Dat was de 

laatste maaltijd van Jezus, toen hij met zijn 

vrienden, de twaalf apostelen, het joodse 

Pesach-feest vierde. Jezus wist dat hij niet lang 

meer zou leven. Hij brak het brood en deelde 

het uit terwijl hij zei dat het zijn lichaam was. Hij 

deed dat ook met de beker wijn. Daarvan zei hij: 

'dit is mijn bloed'. Hij wilde dat zijn apostelen en 

anderen hem zo zouden herinneren. In de 

katholieke kerk herdenken gelovigen het 

sterven van Jezus nog steeds met een stukje 

brood en soms een slokje wijn. Het is dan geen 

echte maaltijd meer, maar een bijzonder ritueel, 

de eucharistie.  

 

Goede Vrijdag – Op Goede Vrijdag herdenken 

christenen de dood van Jezus aan het kruis. Na 

zijn Laatste Avondmaal (Witte Donderdag) is 

Jezus gevangen genomen. De religieuze leiders 

van Jeruzalem zijn boos op hem omdat hij 

zichzelf de zoon van God noemt. En omdat Jezus 

namens God mensen hun fouten vergeeft. Jezus 

wordt ter dood veroordeeld. Maar voordat het 

zover is, heeft hij nog een lange, pijnlijke weg te 

gaan. Deze tocht is op allerlei schilderijen 

afgebeeld. Vaak zijn het een soort stripverhalen. 

Op Goede Vrijdag staat de kerkdienst in het 

teken van dit verhaal. Omdat het zo verdrietig 

is, blijven het kerkorgel en de kerkklokken 

meestal stil. In veel kerken en concertzalen 

zingen volwassenen en kinderen de 

Mattheüspassie. Dit muziekstuk gaat over het 

lijden Jezus.  
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Maar waarom heet deze dag dan Goede 

Vrijdag? Omdat christenen geloven dat Jezus op 

die dag gestorven is om ieder mens van zijn 

zonden te verlossen. Het lijden en sterven van 

Jezus was niet zinloos, maar is van grote 

betekenis voor iedereen. 

 

Paaszaterdag – Paaszaterdag is de laatste dag 

vóór Pasen. Op Goede Vrijdag is Jezus 

gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn 

moeder Maria heeft hem met haar vrienden 

naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is 

afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust 

hij nu en daarom en heet deze dag Stille 

Zaterdag. In de kerk is het ook stil: er zijn 

overdag geen diensten. In de nacht van 

Paaszaterdag op Paaszondag (Pasen) wordt een 

paaswake gehouden. Soms blijf je net zo lang in 

de kerk totdat het licht wordt. Reken maar dat 

een paasontbijt daarna dan goed smaakt! In 

andere kerken is de wake vaak om een uur of 

negen, tien ’s avonds en ga je na afloop in het 

donker naar huis. Tijdens de wake is het 

aansteken van de grote, speciale paaskaars erg 

belangrijk. Dit ritueel beeldt uit dat Jezus, het 

'Licht van de wereld', weer tot leven is gewekt. 

Met de paaskaars zegent men ook het water 

waarmee kinderen en volwassenen worden 

gedoopt. 

 

Pasen – Pasen is het belangrijkste christelijke 

feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan 

uit de dood. Ook is het feest van de lente en 

nieuw leven. Drie dagen na de begrafenis van 

Jezus gaan een paar vrouwen naar zijn graf. Tot 

hun grote verbazing is het geopend en leeg. Een 

engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan. 

Doodgaan is voortaan niet meer het einde van 

het leven. Christenen geloven in een eeuwig, 

gelukkig bestaan na de dood. Er is dan geen pijn 

of verdriet meer. Pasen is ook het feest van een 

nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de 

lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur 

weer tot leven. En het is ook de tijd van Pesach, 

het joodse feest om de vlucht van het joodse 

volk uit Egypte te vieren. Het hele verhaal rond 

de dood van Jezus speelde in de joodse paastijd, 

Pesach. De datum van Pasen wordt op een 

aparte manier berekend. Die berekening 

hebben de christenen overgenomen van de 

joodse kalender. Pasen begint op de eerste 

zondag ná de eerste volle maan van de lente. Op 

z’n vroegst is dat 22 maart en op z’n laatst 25 

april. Het is dus ieder jaar op een andere datum. 

Pasen duurt twee dagen. Maar in de meeste 

kerken is er op Tweede Paasdag geen H. Mis 

meer. Vandaag de dag betekent Tweede 

Paasdag voor een heleboel mensen vooral: 

lekker lang weekend. In onze kerken is er op die 

dag echter wèl een speciale viering! Wat doe jij 

op deze vrije maandag?  

 

Bron: www.weetwatjeviert.nl 

 

 

 

Verdieping  tijdens het Paastriduum 

 

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 (1 april) van 17.00 – 18.00 uur. 

Daarna soep en broodjes. 

Goede Vrijdag (2 april) van 12.00 – 13.30 uur. 

Daarna koffie/thee, broodje (geen vlees!) 

Paaszaterdag – Stille zaterdag (3 april) van  

10.00 – 11.00 uur. Wij overwegen dan de grafrust 

van Jezus – de nederdaling ter helle – inleiding op 

de Paaswake. 

Om 11 uur sluiten wij af en wensen elkaar een Zalig 

Pasen. 

(de tijdstippen zijn onder voorbehoud) 

 

Opgave vooraf wenselijk (i.v.m. broodjes en soep) 

bij het secretariaat 050 – 3124215,  

secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid 11 april 2021 

 

Zondag 11 april is de Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid. Deze feestdag is ingesteld door 

paus Johannes Paulus II op inspiratie van de 

Heilige Zr. Faustina Kowalska. De Zondag van de 

Goddelijke Barmhartigheid wordt wereldwijd 

gevierd, ook in de St.-Jozefkathedraal. 

Ter voorbereiding op deze zondag kan men een 

noveen houden die op Goede Vrijdag begint. 

Noveenboekjes liggen vanaf zaterdag 20 maart 

achter in de kerk. 

 

Zr. Faustina ontving boodschappen van Jezus, 

welke zij vastlegde In haar dagboek. Zo werd 

ook de Rozenkrans van de Goddelijke 

Barmhartigheid doorgegeven aan de Heilige 

zuster Faustina Kowalska.  

In haar 

dagboek schrijft 

zij: "Vannacht 

werd ik wakker 

door een grote 

storm. De wind 

raasde en de 

regen viel in 

stromen neer. 

De bliksem 

sloeg keer op 

keer in. Ik 

begon te 

bidden dat de 

storm geen 

schade zou 

veroorzaken 

toen ik de woorden hoorde: Bid de rozenkrans 

die Ik je geleerd heb en de storm zal ophouden.” 

Ik begon onmiddellijk de rozenkrans te bidden. 

Ik was er zelfs nog niet klaar mee toen de storm 

plotseling ophield en ik de woorden hoorde: 

“Door de rozenkrans zul je alles verkrijgen als 

wat je vraagt verenigbaar is met Mijn wil." 

 

Lof van de Goddelijke Barmhartigheid  

Zondag 28 april om 15.00 uur (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. Voorafgaand 

aan (vanaf 14.30 uur) en na het Lof bestaat de 

gelegenheid tot het ontvangen van het 

sacrament van Boete en Verzoening. 

 

Het nieuwe semester van de Bonifatius 

Academie gaat online!  

 

Het nieuwe semester van de Bonifatius 

Academie in 2021 is op 6 maart met vijf 

aantrekkelijke nieuwe cursussen van start 

gegaan. In principe zijn de bijeenkomsten 

online. We hopen rond de afsluiting van het 

semester (eind mei) elkaar wel in het echt te 

kunnen ontmoeten.  

 

Het Lentesemester van 2021 loopt tot en met 

de afsluitende lesdag op 29 mei. Meer 

informatie vindt u op: 

www.bonifatiusacademie.nl. 

Bij sommige van de cursussen kan men nog 

aanschuiven. Neem daarvoor contact op met 

Lisette Winter van het Bisdom Groningen: 

l.winter@bisdomgl.nl. 

 

Architectuur – Kunst – Ruimte voor liturgie – 

docent: Prof. dr. Sible L. de Blaauw online op 

dinsdag 6 april om 19.30 uur. 

Kunst- en architectuurhistoricus Sible de Blaauw 

ontsluit voor ons de geheimen, de betekenis, 

van Godshuizen vanaf het begin van het 

Christendom tot aan de dag van vandaag. Hij 

neemt ons mee langs de eerste kerkgebouwen 

via Iconische Godshuizen naar onze eigen 

kerken in Noord Nederland van nu en straks.  

Eind mei (datum wordt nog bekend gemaakt) is 

er een dag-excursie naar twee kerkgebouwen in 

de stad Groningen.  

http://www.bonifatiusacademie.nl/
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Gebed om roepingen voor april 

 

Barmhartige Vader, Gij hebt mij geschapen  

naar uw beeld en gelijkenis  

en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.  

Ik weet dat ik beperkt en zwak ben,  

maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.  

Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte 

gehouden,  

en toch gaat uw hart altijd naar mij uit  

en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan.  

 

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een 

storm,  

een aardbeving of een groot vuur,  

waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen,  

maar als een zachte bries.  

Soms denk ik: dat is niet eerlijk,  

waarom horen anderen niet wat ik hoor?  

Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart,  

en niet zoals mensen elkaar zien.  

 

In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij 

hoop en moed  

en in zijn dood en verrijzenis weet ik me 

geroepen te delen in uw goddelijk leven.  

Geef mij liefde om met meer vertrouwen  

de weg te gaan met uw Zoon,  

maak mij meer gevoelig voor uw Geest.  

Amen. 

 

Mgr. J.W.M. Liesen  

Bisschop van Breda 

 

 

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

 

In de Bijbel staat: “Ik prijs u zevenmaal elke dag” 

(Psalm 119: 164). We kunnen dit getal 

beschouwen als symbolisch, maar er is in dit 

geval niets op tegen om het letterlijk te nemen. 

Vanouds hebben monniken, monialen en 

kluizenaars dat gedaan. Zij verdeelden hun 

gebedstijden over zeven momenten over de 

dag: in de nacht (1), bij het opgaan van de zon 

(2), in de voormiddag (3), op het middaguur (4), 

in de namiddag (5), bij het ondergaan van de 

zon (6) en voor het slapen gaan (7).  

 

Het gaat erom dat we de dag beginnen en 

eindigen met gebed en ons werk of onze studie 

even onderbreken. We brengen eer aan God, en 

het geeft structuur en ritme aan onze dag. Wij 

bouwen het Koninkrijk Gods niet op door onze 

activiteiten alleen; we moeten God zijn werk 

laten doen, en het geloof daarin laten we blijken 

door gebed. “Als de Heer de woning niet bouwt, 

werken de bouwers vergeefs” (Psalm 127: 1).  

 

U kunt uw dag doorbrengen met het invoegen 

van momenten van gebed, aangepast aan uw 

mogelijkheden. De ochtend en de avond en bij 

het slapen gaan, zijn natuurlijke momenten van 

rust. 

 

De katholieke kerk kent het officiële 

getijdengebed waartoe de priesters en diakens 

zich hebben verplicht bij de wijding. Daar is een 

boek voor: Getijdenboek. Gebeden voor elke dag 

(Nationale Raad voor Liturgie 1990). Dat boek is 

te koop (zie www.rkliturgie.nl). Er is sinds jaren 

ook een app beschikbaar op de mobiele 

telefoon die heel veel gebruikt wordt. Diverse 

jongeren die ik in de afgelopen jaren heb 

ontmoet, hebben dit ontdekt. Onder priesters is 

deze app intussen gemeengoed geworden. Je 

hoeft geen dik boek mee te nemen als je van 

huis gaat. 

 

Het officiële getijdengebed bestaat vooral uit 

het bidden van de psalmen volgens een vast 

schema. Verder bevat het een hymne (lied), een 

lezing uit de Bijbel en gebeden. Het gaat erom 

dat we de dag heiligen en ons werk niet 

belangrijker maken dan het is. 

  

http://www.rkliturgie.nl/
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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 

 

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 

 
 

€ 15,00    kunt u storten op 

IBAN : NL89 INGB 0669 9127 19 

T.n.v. Sint-Martinusparochie, 

Radesingel 4    9711  EJ    Groningen 

 

 

Rondom Sint Martinus 

Uw bijdrage voor het 
maken van 

“Rondom St.Martinus” 

 

Steun de vastenactie – Werken aan de 
toekomst! 
 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor 
beroepsonderwijs en ondernemerschap onder 
meer in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone (zie 
Rondom p. 6). 
 

Maak uw bijdrage over op rekening  
NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint 
Martinusparochie o.v.v. Vastenactie 2021. 

 

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/

