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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, 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 

4 

1 mei 2022 
t/m 

4 juni 2022 

 
9 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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Van dood naar leven 

 

In de opgang naar Pasen – dit schrijf ik in de 

eerste week van de Veertigdagentijd – wordt 

ons door de Kerk indringend gevraagd ons leven 

op Christus te richten. Het is feitelijk de eerste 

opdracht van iedere Christen: God zoeken, God 

vinden, door onze directe aandacht voor Hem in 

het persoonlijk gebed, in het gezin en in de 

viering van de Eucharistie in de Kerk. 

 

De vastentijd is een sterke tijd in het liturgisch 

jaar. De hele liturgie, 

met name in de 

gebeden, 

Schriftlezingen en 

gezangen, draagt dat 

uit, zingt dat uit. De 

Goede Week en 

vooral het 

Paastriduüm zingt 

van het kerngegeven 

van ons geloof: het 

Pasen van de Heer, 

zijn dood en 

verrijzenis – onze 

enige echte zekerheid 

dat het kwaad nooit 

zal overwinnen. 

Corona is tamelijk 

overwonnen. 

 

Al onze aandacht is 

nu bij Oekraïne, waar 

een volk tegen zijn zin 

vecht en zijn vrijheid wil behouden. Het kwaad 

manifesteert er zich massief, het leed is nog 

groter. Goede Vrijdag krijgt een bijzondere 

lading dit jaar. Het lijden van Christus is het 

lijden van het Oekraïense volk. Wij bidden voor 

Oekraïne en doneren royaal.  

 

Christus vergaf zijn beulen, Hij vraagt ons ook te 

bidden voor onze vijanden. Dat kost ons veel 

moeite, kunnen we nauwelijks opbrengen. 

Tenzij we beseffen dat ieder mens, hoe slecht 

ook in onze ogen – ja ook Hitler, Stalin, Poetin – 

geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. 

Ieder mens draagt een vonk van Hem in zich. 

Dat kunnen wij niet bevatten, daar is ons 

verstand te beperkt voor en ons geloof te klein. 

 

Heiligen zijn voorbeelden voor ons. Dat is de zin 

van heiligverklaringen. Binnenkort zal dat de 

zalige Titus Brandsma 

ten deel vallen. Het 

maakt hem niet 

gelukkiger, ons wel. 

Hij wijst ons een weg 

naar Christus, juist 

ook in het liefhebben 

van vijanden. Titus 

bad voor zijn 

bewakers die hem 

martelden en 

verdedigde zelfs brute 

bewakers. Zijn 

medegevangenen, die 

bij hem kwamen, riep 

hij op voor deze 

boosdoeners te 

bidden. Want zo zei 

hij: “Houd altijd de 

mens in het oog.” En 

zo bleef hij tot het 

laatste toe vriendelijk 

en blijmoedig. 

In Christus woorden: ‘Vader vergeef het hun, 

want ze weten niet wat ze doen’. 

 

Mogen wij, in het licht van Pasen, ook met onze 

(vermeende) vijanden omgaan zoals Christus en 

de zalige Titus Brandsma. 

 

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 - 26-27 maart 2022, Vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare 

Lezingen         Jozua  5: 9a, 10 - 12      |      2 Korintiërs  5: 17 - 21      |      Lucas  15: 1 - 3, 11 - 32 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis met Klokkenwijding 
 12:30 H. Mis (Pools)  Celebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout 
   17.00 Latijnse H. Mis 
     

 

Zaterdag/Zondag - 2-3 april 2022, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 

Lezingen         Jesaja  43: 16 - 21     |     Filippenzen  3: 8 - 14     |     Johannes  8: 1 - 11 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Zaterdag/Zondag - 9-10 april 2022, Palmzondag,  

Lezingen            Lucas  19: 28 - 40        |        Jesaja  50: 4 - 7        |        Lucas  22: 14 - 23, 56 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis met palmwijding  

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

 

Woensdag - 13 april 2022 

Lezingen          Jesaja  61: 1 - 3a, 6a, 8b - 9     |     Apokalyps  1: 5 - 8     |     Lucas  4: 16 - 21 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:00 H. Mis met wijding van H. Chrisma  
    Celebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout 
     

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Donderdag - 14 april 2022, Witte Donderdag 

Lezingen        Exodus  12: 1 - 8, 11 - 14     |     1 Korintiërs  11: 23 - 26     |     Johannes  13: 1 - 15 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   19:00 Avondmis 
     

 

Vrijdag - 15 april 2022, Goede Vrijdag, Vasten- en onthoudingsdag 

Lezingen       Jesaja  52: 13  –  53: 12   |   Hebreeën  4: 14 - 16 en  5: 7 - 9   |   Johannes  18: 1 - 19, 42 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

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

 

Zaterdag - 16 april 2022, Stille Zaterdag 

Lezingen          Exodus  14: 15  –  15:1      |      Romeinen  6: 3 - 11      |      Lucas  24: 1 - 12 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   22:00 Paaswake  
    Celebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout 

 

Zondag - 17 april 2022, 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  
 12:30 H. Mis (Pools)   
     

 

Maandag - 18 april 2022, Tweede Paasdag 

Lezingen        Handelingen  2: 22 - 32   |        |    Matteüs  28: 8 - 15 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 12.00 H. Mis (Pools) 11:00 Hoogmis  
     

 

Zaterdag/Zondag - 23-24 april 2022, Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

Lezingen     Handelingen  5: 12 - 16  |  Apokalyps  1: 9 - 11a, 12 - 13, 17 - 19  |  Johannes  20: 19 - 31 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 
 12:30 H. Mis (Pools) 15:00 Lof 
   17:00 Latijnse H. Mis 
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Misintenties 
 
St.-Franciscuskerk 
27 maart:  Alida Broek-van Ederen 
24 april: Pater Ton Heijmans S.J. 
 
St.-Jozefkathedraal 
27 maart: Jan van Schaik 
  Overleden Margriet van Rooyen 
10 april: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
17 april: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Yvonne Kessels – Snijders 
24 april: Jan van Schaik 

Stand Kerkbijdragen 2022  

 

 
 
 

 
 

  

Collectes 
 
27 maart: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
3 april:  1. Parochie 
  2. Voedselbank 
10 april: 1. Parochie 
  2. Vastenactie – Oekraïne 
14 april: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
16 april: 1. Parochie 
  2. Vastenactie – Oekraïne 
17 april: 1. Parochie 
  2. Onkosten Goede week en  Pasen 
18 april: 1 Parochie 
  2. Onkosten Goede Week en Pasen 
24 april: 1. Parochie 
  2. Energiekosten 

Familieberichten: 
 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
parochiegemeenschap: 
 Rishainy Rafaela 
 Rishaino Rafaela 
 Joël Puriël 
 
Opgenomen in onze parochiegemeenschap door 
het H. Vormsel: 
 Mirjam Squizzato 
  
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Alida Broek – van Ederen (86 jr) 

Lezingen in de Sint Martinusparochie 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. 
Informatie over de verschillende lezingen en 
sprekers vindt u ook op de website van de  
Sint Martinusparochie: 
www.stmartinusparochie.nl. 
 
5 april 2022 – Het Christelijk gebed van 
beschouwing 
door pater Hugo Beuker. Pater Hugo bewoont 
sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is 
opgeleid aan de universiteit van Leuven, waar hij 
zich specialiseerde in mystieke theologie.  
 
Velen in het moderne westen verlangen ernaar 
zich meer voor de ervaring van Gods 
aanwezigheid open te stellen. Ze zoeken daarvoor 
concrete oplossingen en voelen zich dan vaak 
gedwongen zich tot boeddhistische en 
hindoeïstische bronnen te wenden. Die blijken 
dan vaak toch niet zo toegankelijk als ze in eerste 
instantie leken, omdat ze gestoeld zijn op een 
totaal ander filosofisch denkpatroon. 
Ondertussen ligt er echter op de zolder van onze 
eigen traditie een schat aan praktische 
meditatiemethoden klaar om herontdekt en 
ingezet te worden. Pater Hugo heeft er een paar 
voor u in de aanbieding, kant en klaar om thuis te 
gebruiken. Vreemde kunstgrepen komen er niet 
aan te pas. Een beetje tijd, een scheutje geduld en 
een klein snufje bescheidenheid volstaan. 

Biechtgelegenheid 
Er is gelegenheid om te biechten op: Goede Vrijdag en Paaszaterdag beide van 16.00-17.00 uur. 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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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 (14 april) van 17.00 – 
18.00 uur. 
Daarna soep en broodjes. 
Goede Vrijdag (15 april) van 12.00 – 13.30 
uur. 
Daarna koffie/thee, broodje (geen vlees!) 
Paaszaterdag – Stille zaterdag (16 april) 
van 10.00 – 11.00 uur. 
Wij overwegen dan de grafrust van Jezus – 
de nederdaling ter helle – inleiding op de 
Paaswake. 
Om 11.00 uur sluiten wij af en wensen elkaar 
een Zalig Pasen. 
 
Opgave vooraf wenselijk (i.v.m. broodjes en soep) 
bij het secretariaat 050 – 3124215 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

Palmzondag: processie met 
Palmpaasstokken  
 
Op zondag 10 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 St.-
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.  
U wordt verzocht de palmpaasstok thuis samen 
met uw kind te maken in een kruis van 2 stevige 
latjes van circa 75 cm en 50 cm.  
Voorafgaande aan de hoogmis kunnen de 
palmpaasstokken in de parochiezaal worden 
opgesteld. Aan het einde van de mis halen de 
kinderen de palmpaasstokken op en komen naar 
voren. Pastoor Wagenaar zal dan de 
palmpaasstokken zegenen. 

VASTENACTIE 2022 – HELP DE MENSEN IN OEKRAÏNE 

 
Het ondenkbare is gebeurd: de Russische inval in Oekraïne dreigt het donkerste uur te 

worden voor Europa sinds 1945, met een ongekende humanitaire crisis. Er zijn nu al 
honderden doden en gewonden. Duizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen. Dat 

kunnen er miljoenen worden. Iedereen leeft in angst. We moeten iets doen. We kunnen 
iets doen. Onze hulp is nu heel hard nodig. 

 
De eerste behoeften liggen op het vlak van: water, voedsel, brandstof, noodopvang en 

medische hulp. 
Oekraïne heeft onze solidariteit en hulp nu heel hard nodig. 

HELP MEE!!! 
 

Hoe kunt u helpen? 
U kunt uw bijdrage in de bus achter in de kerk doen of over maken op rekening 

NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. Oekraïne 

R.K. Kerkhof 

 
Maandag 4 april (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 bij het genot van een 
kopje koffie of thee. Graag tot ziens. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Wijding twee nieuwe klokken 
 

Wederom wordt de Sint Martinusparochie 
verblijd met de schenking van twee klokken. 
Twee kleine klokken ditmaal, een zogenaamd 
‘Engelengelui’. Het kerkbestuur spreekt haar 
dankbaarheid uit voor deze schenking en 
daarmee de vergroting van het gelui tot acht 
klokken. 
De klokken zullen op zondag 27 maart, de vierde 
zondag van de Veertigdagentijd, worden gewijd 
in de H. Mis van 11.00 uur. Mgr. C.F.M. van den 
Hout zal de wijding verrichten. 
Met het hoogfeest van Pasen zullen de nieuwe 
klokken meeluiden in het volgelui. Op Tweede 
Paasdag worden de klokken in gebruik 
genomen. Aansluitend op de hoogmis zal er een 
klokken-concert plaats vinden. Daarbij worden 
de acht klokken in verschillende combinaties ten 
gehore gebracht. Iedereen kan dan 
kennismaken met de rijke variatie aan 
klokkenklanken die voortaan vanuit de toren 
van de St.-Jozefkathedraal het jaar door te 
horen zullen zijn. 
 
Pastoor Wagenaar 
 

 

Voltooiing gelui St.-Jozefkathedraal 
 
Twee jaar geleden werd de kathedraal verrijkt 
met twee nieuwe bronzen luidklokken, naast de 
vier klokken die al sinds 1948 in de toren 
hingen. In de komende weken komen er nog 
twee kleine klokken bij. Daarmee komt een plan 
tot voltooiing dat al in 2010 op aansporing van 
Rieks Kroon is ontwikkeld door ondergetekende 
in samenwerking met de campanoloog Sjoerd 
van Geuns uit Utrecht. 
 
Het plan voorzag in de toevoeging van twee 
zwaardere klokken, waaronder de ‘basklok’ van 
het gelui, en van twee lichte klokken met hogere 
tonen dan de overige. De realisatie van dit 
ambitieuze plan is mogelijk geworden dankzij 
particuliere schenkers, die daarmee een oude 
traditie voortzetten. Zowel de klokken van 2020 
als die van 2022 zijn het werk van de 
klokkengieter Simon Laudy in Finsterwolde, die 
zich als vakman spiegelt aan het hoogtepunt van 
de klokgietkunst rond 1500. 

De laatste klokken die nu een plaats in de toren 
zullen krijgen dragen de namen Caritas en 
Amor, naar de oude hymne ‘Waar vriendschap is 
en liefde, daar is God’. Ze zullen het gelui 
completeren met blijde boventonen. Een 
traditionele benaming van dergelijke kleine 
klokken is ‘engelengelui’. Vandaar dat de 
klokken worden versierd met een reliëf van 
zwevende engelen. 
 
Wanneer de klokken in de toren zijn 
geïnstalleerd, beschikt de St.-Jozefkerk over een 
waarlijk ‘kathedraal’ gelui van acht klokken, die 
in tal van combinaties overeenkomstig het 
karakter van de dag of de gelegenheid hun 
tonen kunnen laten horen. Als alles volgens plan 
verloopt, zal het voltooide achtgelui op Tweede 
Paasdag na de hoogmis kunnen worden 
gepresenteerd. 
 
Mogen deze klokken, die gewijd worden op een 
zondag die vanouds Laetare (Verblijdt U) heet, 
bijdragen aan de vreugde en verbinding die 
klokgelui kan brengen in een wereld vol nood en 
tweedracht. 
 
Sible de Blaauw 
 

Het model van de klok Caritas in de werkplaats van 
Simon Laudy, klaar om als mal te dienen voor de 
gieting op 10 maart. 
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Lezingen in de Veertigdagentijd (2) 

 

De eerste lezingen van de zondagen in de 

veertigdagentijd van het jaar C staan stil bij het 

verbond tussen God en het volk Israël. Een 

verbond dat met een feest gevierd wordt (4e 

zondag) Een verbond dat Hij niet vergeten is als 

Hij spreekt met Jesaja (5e zondag). De 

evangelies van de vierde en vijfde zondag van de 

Veertigdagentijd staan stil bij hoe Jezus denkt, 

spreekt en handelt wanneer hij geconfronteerd 

wordt met de kleine kanten van de mens. Via 

parabels roept Hij op om nieuwe kansen te 

geven aan wie ‘verloren’ liep (4e zondag). Als Hij 

met de ‘verlorenheid’ van mensen 

geconfronteerd wordt, dan is Hij de laatste om 

te veroordelen (5e zondag). 

 

4e zondag – Het oude is voorbij, het nieuwe is 

er. 

1e lezing Het eerste paasfeest wordt herdacht in 

het beloofde land. De tijd dat het volk Israël een 

slavenbestaan leidde is voorbij, het nieuwe 

leven is er en wordt gevierd. 

Tussenzang Psalm 34 bezingt wat in de lezingen 

gezegd wordt: 'God heeft mij gered uit al wat ik 

vreesde.'  

2e lezing Aan de christenen van Korinte schrijft 

Paulus dat het oude voorbij is en het nieuwe er 

al is, dank zij de verzoening met God. 

Evangelie Jezus vertelt de parabel van de 

verloren zoon. Een parabel is een verhaal 

waarmee Jezus iets zegt over wie God is én een 

verhaal waarmee hij zijn volgelingen oproept 

om mee te werken aan de uitbouw van het 'rijk 

van God', door mensen nieuwe kansen te geven.  

 

5e zondag – 'Van dood naar leven'.  

De hele veertigdagentijd is één grote 

voorbereiding op het paasfeest, het feest 

waarop gevierd wordt dat niet 'dood', maar 

'leven' het laatste woord heeft, het feest van 

Jezus die uit de dood opstaat, het feest van zijn 

verrijzenis. Voor de Bijbel is 'dood' al wat 'niet 

voluit leven' is. Zo is een leven als slaaf, als 

banneling, als iemand met een handicap, als 

verdrukte … een leven dat meer 'dood' dan 

'leven' is. Heel de Bijbel door ook wordt de band 

met God als 'leven' ervaren, en het ontbreken, 

verstoren, opschorten van die band als 'dood'. 

 

1e lezing Jesaja blikt even terug in de 

geschiedenis van het volk Israël. Als slaaf liep 

het gebukt onder de dwingelandij van de farao. 

Maar in naam van God roept de profeet Jesaja 

hen op om niet meer aan dit treurig verleden te 

denken, maar voluit te kijken naar de toekomst 

waarin God iets nieuws zal beginnen. 'Dood' 

moet ruimen voor 'leven'. 

 

Tussenzang Wat Jesaja zegt, wordt in psalmen 

uitgezongen. Psalm 126 is dé psalm die die 

ommekeer zingend en dankend uitspreekt: laten 

we lachen en juichen van vreugde, want de 

dood die deel uitmaakte van ons leven heeft 

plaats gemaakt voor: voluit leven! 

 

2e lezing In een brief aan de christenen van 

Filippi, betrekt Paulus de dood en de verrijzenis 

van Jezus op zijn eigen leven. 

 

Evangelie Jezus roept een overspelige vrouw uit 

de 'dood' naar 'leven'. 'Iemand stenigen' was 

een vorm van doodstraf: men stenigde tot 

iemand aan zijn verwondingen overleed. Door 

de vrouw niet te veroordelen, geeft Jezus haar 

een nieuw leven. Zo zegt Hij niet alleen wat 

mensen te doen hebben, maar doet Hij ook wat 

Hij zegt. Hij treedt barmhartig op zoals de vader 

in de parabel van de verloren zoon en geeft – in 

beeldende taal – levenskansen aan een boom 

die geen vruchten draagt (de parabel van de 

onvruchtbare vijgenboom). 

 

Bron: www.bijbelin1000seconden.be 
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Synodaal op weg naar Pasen 
 
Misschien is het u ontgaan, maar er is een 
synodaal proces op gang aan het komen 
geïnitieerd door paus Franciscus als 
voorbereiding op de bisschoppensynode van 
2023 die ‘synodaliteit’ als onderwerp heeft. In 
de media verschijnen berichten over dit unieke 
initiatief. U kunt zich er zelf in verdiepen. Zelf 
krijg ik via diverse kanalen informatie binnen, en 
op verschillende nationale en internationale 
bijeenkomsten komt het onderwerp ter sprake. 
Bij sommigen leven hoge verwachtingen, 
anderen zijn gereserveerd. De resultaten van de 
diocesane fase gaan via de 
bisschoppenconferentie naar Rome. Wereldwijd 
worden de uitkomsten verzameld. 
 
Initiatief van het bisdom Groningen – 
Leeuwarden 
In deze vastenbrief voor Pasen wil ik persoonlijk 
met u delen wat dit initiatief van de paus met 
mij doet. Samen met het presidium van de 
Diocesane Pastorale Raad (vicaris Arjen Bultsma 
en Dominicus Kamsma) heb ik een weg uitgezet. 
We hebben er bewust voor gekozen om 
biddend de dialoog aan te gaan. Dat is ook de 
bedoeling van de paus. Hoe zou Gods Geest 
anders tot ons kunnen spreken! We beginnen 
met het lezen van de Bijbel en het gericht 
nadenken over de tekst (lectio divina). De eerste 
fase is dus luisteren naar de Bijbel en vervolgens 
luisteren naar elkaar. Dat betekent: niet meteen 
oordelen, standpunten innemen en 
discussiëren. De tweede fase bestaat uit het 
uitwisselen en reageren op elkaar. Het gaat 
hierbij om het uitspreken van verlangens en 
ervaringen. In een derde fase proberen we te 
komen tot onderscheiding: welke 
gemeenschappelijke elementen komen 
bovendrijven? Waarover bestaat consensus en 
waarover niet? 
 
We hebben in eerste instantie gekozen voor een 
traject via de Diocesane Pastorale Raad (DPR) 
die we hebben aangevuld met een aantal 
mensen van bijvoorbeeld het Jongerenplatform 
en de Family Tour, en met de gedelegeerden. 
Daarnaast stellen we de pastorale teams van de 
parochies in de gelegenheid om aan het 
synodale proces mee te doen. Hiervoor hebben 

we een werkwijze opgesteld zoals we die ook op 
diocesaan niveau hanteren. Het gaat niet om 
het ventileren van meningen. Het gaat om het 
luisteren naar de Heilige Geest. Dat is overigens 
geen gemakkelijke opgave. Ik ben benieuwd hoe 
zo’n gesprek gaat verlopen. Ik heb enige 
ervaring in het persoonlijke gebed en in 
retraites die ik heb gevolgd. Maar hoe doe je 
zo’n onderscheidingsproces samen met 
anderen. Het belangrijkste is dat we, misschien 
nog wel meer dan nu het geval is, leren luisteren 
naar elkaar. 
 
Rol van de gelovigen en van de bisschop 
Naast de opdracht om te luisteren, worden de 
bisschoppen geacht te zijn: ‘Betrouwbare 
behoeders, vertolkers en getuigen van het 
geloof van de gehele Kerk dat zij zorgvuldig 
dienen te onderscheiden van de wisselvallige 
stromingen van de publieke opinie’ (Toespraak 
van paus Franciscus bij de viering van de 
50ste verjaardag van de oprichting van de 
bisschoppensynode, 17 oktober 2015). Het 
gewijde ambt is ingebed in de gemeenschap van 
alle gedoopten, maar heeft een eigen oorsprong 
in het priesterschap van Christus. De bisschop is 
degene die de eenheid in zijn bisdom dient en 
de eenheid met de paus en de wereldkerk 
bewaakt. Best een precaire opdracht in een tijd 
waarin er veel verschillende meningen zijn, en 
waarin de leer van de Kerk zo vaak ter discussie 
wordt gesteld. De paus vraagt om een nieuwe 
manier  van luisteren, anders dan we in politiek 
en maatschappij gewend zijn, waar de harde 
schreeuwers de aandacht krijgen en waar sterk 
wordt gepolariseerd. 
 
De Kerk synodaal onderweg is een Kerk die niet 
autocratisch is en niet democratisch. Het gaat 
om de ene Kerk die op de eerste plaats van 
Christus is. Het Tweede Vaticaans Concilie gaat 
verder uit van de hele Kerk ‘vanaf de 
bisschoppen tot en met de laatste 
lekengelovigen’. Als gedoopten hoort u er dus 
bij en mag u meepraten. Dat geldt voor het 
synodaal proces, maar ook over het (kerkelijk) 
leven van alledag. 
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Veertigdagentijd: met Jezus op weg naar het 
kruis 
In de veertigdagentijd gaan we met Jezus op 
weg naar Jeruzalem. Hij krijgt een menigte 
mensen achter zich aan, en Hij roept leerlingen 
tot zich die Hij meer nabij laat komen. In het 
voorbereidend document voor het synodaal 
proces worden de volgende groepen (‘spelers’) 
onderscheiden: 1. Jezus als de absolute 
protagonist, de hoofdrolspeler; 2. de menigte 
tot wie Jezus zich richt en van wie Hij niemand 
uitsluit; en 3. de apostelen die Hij roept en de 
taak geeft de boodschap van het Koninkrijk 
Gods te bemiddelen. Samen vormen zij de Kerk, 
niet één kan er gemist worden. 
 
Er is nog een speler in het evangelieverhaal, een 
‘extra’ speler en dat is de tegenstander van 
Jezus. Het is de antagonist, de tegenspeler. Hij 
probeert Jezus, het volk en de apostelen uit 
elkaar te spelen. Hij zaait verderf en verdeelt. 
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd 
ontmoeten we de duivel die Jezus op de proef 
stelt. Hij probeert ons bang te maken voor het 
kruis en ons ervan weg te houden. Het kruis is 
juist waar we meer en meer naar toe getrokken 
moeten worden, maar de duivel probeert ons af 
te brengen van de dienende houding die wij 
allemaal zouden moeten tonen. Hij verleidt ons 
om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van 
onze positie: “Als Gij de Zoon van God zijt …”, 
houdt hij Jezus voor om Hem erop te attenderen 
dat Hij helemaal niet hoeft te lijden als Hij zijn 
macht maar gebruikt. Om te ontsnappen aan 
deze kwalijke krachten is bekering nodig. 
“Bekeert u en gelooft in het Evangelie”, klinkt 
het op Aswoensdag. 
 
Bekering 
De roep om bekering kan ik nog het beste 
samenvatten met de woorden die ik ooit in het 
buitenland op een biechtstoel zag staan: ‘Elke 
heilige heeft een geschiedenis, elke zondaar 
heeft een toekomst’. Iedere mens heeft een 
verleden waarin zaken mis gingen; veel mensen 
dragen ook van dat verleden iets in hun leven 
mee, wonden die zichtbaar en voelbaar blijven. 
Maar dat betekent niet dat we niet vooruit 
kunnen, dat die last ons blijvend terneer moet 
drukken. Er is toekomst, als je met het verleden 
klaar komt en jouw zonden worden vergeven, 

en als je die vergeving ook oprecht hebt 
aanvaard. 
 
Ik spreek de hoop uit dat we op een vruchtbare 
wijze synodaal op weg kunnen gaan en wens u 
tevens een goede voorbereiding op het 
paasfeest, het feest van de overwinning van het 
kruis. Want het kruis is een teken van de dood, 
maar tegelijkertijd een teken van het nieuwe 
leven en de verrijzenis. 
 
Groningen, Aswoensdag, 2 maart 2022 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

Werkgroep Synodaal Proces 
 

Paus Franciscus heeft in 2021 het synodaal proces 
gestart, ter voorbereiding van de 
bisschoppensynode over ‘Synodaliteit’ in 2023. 
Alle parochianen worden in dit proces betrokken 
en worden uitgenodigd zich hierin te verdiepen. In 
de Sint Martinusparochie worden drie avonden 
georganiseerd rond thema’s van de Synodaliteit. 
28 maart: Dialoog: Over wederzijds respect, geduld 
en doorzettingsvermogen binnen de 
kerkgemeenschap 
11 april: Missie: Hoe kunnen we missionaire 
leerlingen zijn? 
25 april: Vieren: Hoe viert de synodale kerk haar 
geloof? 
 
Wilt u meedenken in dit Synodaal Proces, meldt u 
dan voor de bijeenkomsten de werkgroep 
‘Synodaal Proces’. De avonden vinden plaats in de 
pastorie om 20.00 uur. 
Opgave bij het Secretariaat (maandag – dinsdag en 
donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur): 
050 – 3124215. 
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Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid 24 april 2022  
 

Zondag 24 april is de Zondag van de 

Goddelijke Barmhartigheid. Deze 

feestdag, ingesteld door Paus 

Johannes Paulus II, op inspiratie van 

de Heilige Zr. Faustina Kowalski. 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 vrijdag 2 april 

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 24 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. 

Website Vier Pasen.nl 

ook dit jaar weer online  

 

Op Aswoensdag 2 maart is 

de website 

www.vierpasen.nl online 

gegaan. De website 

ondersteunt de oproep van 

de Nederlandse 

bisschoppen aan iedereen 

om samen met de parochies 

op Pasen 2022 weer in de 

kerk te vieren. De 

coronamaatregels zijn zo ver versoepeld dat de 

parochies met Pasen hun parochianen weer 

vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De 

website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips 

en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de 

periode in voorbereiding op Pasen. 

 

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de 

Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit 

hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te 

vieren en ook de periode van voorbereiding 

bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die 

begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd 

van bidden, vasten en boete doen. 

Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door 

mee te doen met het project van de 

Vastenactie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook 

door de boodschap van paus Franciscus voor 

deze periode te overdenken en te bespreken 

met anderen.  

 

De website biedt een aantal handige links en 

downloads die inspirerend en informatief zijn. 

Zo is er: voor kinderen een kleurplaat, een link 

naar het  Paasevangelie, en nog veel meer. 

Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site 

nog verder aangevuld met nieuwe links en 

downloads.  

Kijk voor meer informatie op de 

parochiewebsite www.stmartinusparochie.nl 

maar ook op www.vierpasen.nl.

http://www.vierpasen.nl/
http://www.stmartinusparochie.nl/
http://www.vierpasen.nl/
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Titus Brandsma. Van zalig tot heilig (2) 
 
Op vrijdag 4 maart om 12.00 uur werd officieel 
bekend dat pater Titus Brandsma, karmeliet, op 
zondag 15 mei door paus Franciscus heilig zal 
worden verklaard. Op zondag 6 maart hebben 
we dit heugelijke nieuws gevierd met een 
oecumenische vesperviering in Bolsward. Er 
waren ruim 200 mensen aanwezig, meer dan in 
een zondagsmis. Het was dan ook een 
bijzondere aangelegenheid. Dat ik als bisschop 
er was, is niet zo bijzonder. Wel dat dominee 
Herman de Vries uit Dokkum de preek 
verzorgde.  
Van verschillende mensen hoor ik dat ze de 
plechtigheid in Rome graag bij willen wonen en 
overwegen de reis te boeken. Het wordt een 
korte reis van vier dagen, van vrijdag tot en met 
maandag. Het zal druk worden, want er zijn 
diezelfde zondag nog andere heiligverklaringen 
waaronder die van Charles de Foucauld, ook 
niet de minste! Ik bedoel: ook in Nederland is hij 
goed bekend.  
Zal de heiligverklaring van Titus Brandsma voor 
een kerkelijke opleving zorgen? Ik hoop het wel. 
Ik hoop dat deze principiële, veelzijdige, 
diepgelovige en actieve priester uit Friesland de 
belangstelling van velen zal oproepen en dat de 
gelovigen zich gesterkt weten. Hij leefde ook in 
een moeilijke tijd, en nu achteraf weten wij des 
te meer hoezeer hij gelijk had met zijn verzet 
tegen de nazi’s en hun ideologie.  
De heiligverklaring van Titus Brandsma en het 
enthousiasme daarover zal niet meteen tot 
meer kerkbezoek leiden. – Ook de populariteit 
van paus Franciscus levert niet direct meer  
kerkgangers op. – Het imago van de Kerk wordt 
door de heiligverklaring wel beter en dat 
kunnen we goed gebruiken. Ik ben ervan 
overtuigd dat als we de boodschap van Titus 
Brandsma op de juiste diepte verstaan, dit zal 
leiden tot meer kerkgang en meer 
kerkbetrokkenheid. Hij wijst ons namelijk op het 
persoonlijk geloofsleven en op de persoonlijke 
overtuiging. Zelf heeft hij zich dagelijks aan de 
eucharistie en aan het gebed en de meditatie 
gelaafd, en dat naast al zijn drukke 
werkzaamheden. 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden

De boekenstand 

 
Titus Brandsma - Van held tot Heilige 
Titus  Brandsma was een veelzijdig man. Niet 
alleen pater Karmeliet, maar ook één van de 
eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was een 
toonaangevend persoon in de herontdekking 
van de Nederlandse mystiek, zelf mysticus, een 
ondergewaardeerde theologische hoogvlieger 
en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het 
laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en 
martelaar. 
Zeven wetenschappers van de Radboud 
Universiteit en het Titus Brandsma Instituut 
belichten diverse aspecten uit het leven van de 
bewonderingswaardige mens die Titus 
Brandsma was. 
Dit prachtige full colour gelïllustreerde boek is 
voor € 19,95 verkrijgbaar in onze boekenstand. 
 

 
 
Van Titus Brandsma tot Edith Stein 
Als er ooit een tijd is om een voorbeeld te 
nemen aan heiligen en martelaren, dan is het 
wel in deze pandemie die ons ook de komende 
tijd nog wel zal beheersen. 
Na het succes van de eerdere gebedenboeken 
dragen heiligen als Titus Brandsma, Edith Stein 
en de monniken van Tibhirine ons in de 
komende Veertigdagentijd. Een prachtig 
gebedenboek met o.a. bijdragen van bisschop 
Ron van den Hout, bisschop Gerard de Korte en 
Anselm Grün. 
Nu verkrijgbaar voor slechts € 3,00 in de 
boekenstand. 
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Reis naar heiligverklaring van Titus 
Brandsma 
 
Het Huis voor de Pelgrim biedt een reis aan naar 
Rome voor iedereen die de heiligverklaring wil 
van Titus Brandsma bijwonen. De vierdaagse-
vliegreis naar Rome is van vrijdag 13 mei tot en 
met maandag 16 mei. Pater Titus Brandsma 
wordt samen met nog enkele anderen door paus 
Franciscus heilig verklaard tijdens de 
eucharistieviering van zondag 15 mei in de Sint-
Pietersbasiliek of op het Sint-Pietersplein. 
 
Namens de Nederlandse bisschoppen zullen in 
ieder geval kardinaal Wim Eijk (aartsbisdom 
Utrecht), bisschop Gerard de Korte (’s-
Hertogenbosch) en bisschop Ron van den Hout 
(Groningen-Leeuwarden) deelnemen. Op 
zaterdag 14 mei is er voor deelnemers aan de 
reis een internationale vigilieviering in Rome 
gewijd aan Titus Brandsma. 
 
Op zeer korte termijn wordt meer duidelijk over 
het programma en de kosten van dit Rome-
programma. Geïnteresseerden die graag op de 
hoogte blijven kunnen zich voor meer informatie 
aanmelden via info@huisvoordepelgrim.nl. 

 

 
 

 

KBO Provincie Groningen zoekt 
bestuursleden 
 
Besturen een uitdaging!? 
Er zijn mensen die intens van besturen houden. Zij 
genieten ervan en weten samen met andere 
bestuursleden goede dingen voor elkaar te krijgen. 
Zij praten niet over problemen, maar hebben het 
over kansen en uitdagingen.  
Bij het bestuur van KBO provincie Groningen liggen 
op dit moment enkele uitdagingen. 
We hebben een constructief Algemeen en Dagelijks 
Bestuur en zetten ons in voor de KBO afdelingen en 
voor senioren. Op dit moment gaan enkele 
bestuursleden ons verlaten, omdat hun 
bestuursperiode erop zit. Dus aan ons de uitdaging 
om deze posten weer op te vullen en voor u/jou 
een puike kans om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan.  
Wil je meer weten; neem dan contact op met onze 
voorzitter Heleen Teuben. Zij is te bereiken op 06-
21599910. Als u/je mensen kent, die in kunnen zijn 
om het KBO bestuur te komen verrijken; wil dat 
dan doorgeven aan Heleen, dan nemen wij contact 
op. 

Bonifatiusacademie bisdom Groningen - 
Leeuwarden 
 
De Bonifatiusacademie biedt twee nieuwe 
cursussen aan:  
Vervolgcursus over de Bijbel: het boek Exodus uit 
het Oude Testament. Docent: bisschop Ron van den 
Hout. Inhoud van de cursus: Lezen en 
becommentariëren een aantal hoofdstukken uit het 
boek van de uittocht. 
Basis cursus: Bijbel. Docent: pastoor Koos Tolboom 
Inhoud: Een instap-cursus voor iedereen die iets 
meer wil weten over de bijbel. 
Meer informatie over de Bonifatius Academie kunt 
u vinden op Bonifatius Academie – Bisdom 
Groningen Leeuwarden (bisdomgl.nl). 

Informatiebijeenkomst voor de 
Najaarsbedevaart van Groningen - 
Drenthe 
 
Het heeft even geduurd vanwege de corona de 
afgelopen 2 jaar. Het virus liet het helaas niet 
toe om op verantwoorde wijze op Bedevaart te 
gaan. Maar nu pakken we de draad weer op en 
gaan we van 26 september tot en met 8 oktober 
2022 op bedevaart. Het is een prachtige 13-
daagse rondreis door Duitsland, Oostenrijk, 
Italië, Monaco, Frankrijk, België en Nederland. 
 
De informatiebijeenkomst over deze bijzondere 
rondreis is op 28 april 2022 om 20.00 uur in de 
parochiezaal van Hoogeveen. Adres: 
Blankenslaan Oost 2A 7901 BE Hoogeveen.  
Mocht u interesse hebben voor deze bijzondere 
rondreis graag opgeven voor 24 april 2022 bij 
Margret Pater, telefonisch 0597-415368 / 06-
11189638 of op e-mailadres 
margretpater@outlook.com. 

Eucharistievieringen Kapel Bisschop-
Nierman-Centrum 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt er 
een H. Mis plaats om 9.30 uur. Op donderdag 7 
april hopen wij u te kunnen begroeten in de kapel. 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl?subject=Titus%20Brandsma
https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie/
https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie/
mailto:margretpater@outlook.com
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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 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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De PCI Sint Martinus is de parochiële caritas instelling van de Sint Martinusparochie 
Groningen. 

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in sociaal maatschappelijke  
nood verkeren of (tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige gift. Privacy is bij 
ons gewaarborgd. Zo ondersteunen wij onder andere: 

• jonge gezinnen met een inkomen net boven het wettelijk minimum loon met bijv. een 
laptop, sportkleding of een fiets voor de kinderen of vervanging van een kapotte 
wasmachine; 

• alleenstaande ouderen met een bloemetje of attentie bij een huisbezoek en geven 
wij een bijdrage aan de ouderenmiddagen. 

U kunt ons bereiken via pastoor Wagenaar of mailen via pci@stmartinusparochie.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 

 

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 

http://www.garagetnoorden.nl/

