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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/ 
 
PCI Sint Martinus (parochiële caritas instelling) 
Meer informatie op achterzijde Rondom. 
email: pci@stmartinusparochie.nl 
 
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 

7 

28 augustus 2022 
t/m 

1 oktober 2022 

 
6 augustus 

 

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 
Beukenlaan 64 
Tel. 050 – 5 71 51 11 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 
Beukenlaan 64 
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 
Beukenlaan 64 
Tel. 050 – 5 71 51 11 
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Vakantie na/in Coronatijd 

 

Dit nummer van Rondom beslaat de 

zomervakantie goeddeels. Velen zullen er op uit 

trekken en elders rust en ontspanning zoeken. 

We mogen hopen dat corona geen roet in het 

eten gooit. Voorzichtigheid blijft geboden. 

 

Wij Nederlanders hebben iets merkwaardigs in 

ons. Enerzijds zijn we meegaand, kunnen 

ontwikkelingen of veranderingen zonder veel 

problemen aanvaarden en ons aanpassen. 

Anderzijds kunnen we bokkig zijn en 

tegendraads. Het 

viel me op toen 

ik in Rome was 

voor de 

heiligverklaring 

van Titus 

Brandsma. In het 

openbaar 

vervoer had 

iedereen een 

mondkapje op en 

werd er op 

toegezien dat 

men het droeg 

en zo nodig daarop attent gemaakt. Terwijl wij 

vaak denken dat de zuiderlingen ongeordend 

leven. We kunnen nog van hun discipline leren. 

 

Corona heeft het leven toch meer ontregeld dan 

we verwachtten. Overal zijn er mensen tekort, 

in zoveel takken van het bedrijfsleven. 

Het kerkbezoek trekt weer aan, maar is nog lang 

niet op het oude niveau. Is men de zondag 

anders gaan inrichten en is daarmee een ander 

stramien gekomen in veel huishoudens en 

gezinnen? 

 

We moeten prioriteiten stellen en voor ons 

christenen is de zondagmorgen toch het 

moment om Onze Lieve Heer voorop te stellen, 

Hem te danken en zijn hulp te zoeken, ook om 

ons geloof te voeden. 

De viering in de kerk van de H. Eucharistie met 

Schriftlezingen, gezangen en het ontvangen van 

de Heer in de H. Communie is een feestelijk 

gegeven dat ons goed doet en ons sterkt in ons 

geloof. 

 

Hoe wil men anders vorm geven aan zijn geloof? 

Thuis bidden? Zeker, ook, maar vaak komt het 

daar niet zo van. Wat blijft er dan over? 

De heerlijkheid 

van de liturgie 

verheft ons en 

doet ons 

beseffen dat 

onze 

werkelijkheid 

zoveel groter, 

meer en mooier 

is dan de dingen 

van alle dag. 

Laten we de 

zondag niet 

verder uithollen 

tot een alledaagse dag. Iedere zondag is een 

afstraling van Paaszondag, een feest dat ons 

herinnert aan ons uiteindelijke levensdoel. 

 

Het grote feest van Maria Tenhemelopneming 

op 15 augustus is een bevestiging daarvan. 

Ook wij hopen eens in de volheid te delen die 

Maria al ten deel is gevallen, de moeder van 

God. Onze blik mag verder reiken dan het vaak 

povere hier en nu. 

 

Een mooie tijd van ontspanning, aandacht voor 

elkaar en voor de schoonheid van Gods 

Schepping wens ik u toe. 

 

Pastoor 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 – 09-10 juli 2022, 15de zondag door het jaar 

Lezingen          Deuteronomium  30: 10 - 14     |     Kolossenzen  1: 15 - 20     |     Lucas  10: 25 - 37 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis  (Engels) 

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

 

Zaterdag/zondag – 16-17 juli 2022, 16de zondag door het jaar 

Lezingen          Genesis  18: 1 - 10a      |      Kolossenzen  1: 24 - 28      |      Lucas  10: 38 - 42 

                               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 – 23-24 juli 2022, 17de zondag door het jaar 

Lezingen        Genesis  18: 20 - 32      |      Kolossenzen  2: 12 - 14      |      Lucas  11: 1 - 13 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag 09:30 Hoogmis 17:00 H. Mis  (Engels) 

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

     
 

Zaterdag/zondag – 30-31 juli 2022, 18de zondag door het jaar 

Lezingen         Prediker  1: 2;  2: 22 - 23      |      Kolossenzen  3: 1 - 5     |     Lucas  12: 32 - 48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis  (Engels) 

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

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/zondag – 6-7 augustus 2022 19de zondag door het jaar 

Lezingen            Wijsheid  18: 6 - 9       |       Hebreeën  11: 1 - 2, 8 - 19      |      Lucas  12: 32 - 48 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis  (Engels) 

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

     
 

Zaterdag/zondag – 13-14 augustus 2022, 20ste zondag door het jaar  

Lezingen           Jeremia  38: 4 - 6, 8 - 10      |      Hebreeën  12: 1 - 4      |   Lucas  12: 49 - 53 

                               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 
     

 

Maandag –  15 augustus 2022, Maria Tenhemelopneming 

Lezingen         Apokalyps  11: 19a;  12: 1 - 6a    |   1 Korintiërs  15 : 20 - 26    |    Lucas  1: 39 - 56 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis 
     

 

Zaterdag/zondag –  20-21 augustus 2022, 21ste zondag door het jaar 

Lezingen         Jesaja  66: 18- 21      |     Hebreeën  12: 5 - 7, 11 - 13    |    Lucas  13: 22 - 30 

                               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 
     

 
Collecte doeleinden: 
 
10 juli  1. Parochie 
  2. Bloemversiering kerken 
17 juli  1. Parochie 
  2. Kosters 
24 juli  1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
31 juli  1. Parochie 
  2. Voedselbank 
7 augustus 1. Parochie 
  2. Kosten parochieblad 
14 augustus 1. Parochie 
  2. Onderhoud gebouwen 
15 augustus 1. Parochie 
21 augustus 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom 
 

R.K. Kerkhof 
 
Op maandag 11 juli (de mis op 4 juli is vervallen) en 
maandag 1 augustus (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. 

Eucharistieviering Kapel B.N.C. 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt er een 
H. Mis plaats om 9.30 uur. In augustus zijn er geen 
vieringen. Op donderdag 1 september hopen wij u 
weer te kunnen begroeten in de kapel. 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 
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Misintenties 
 
St.-Jozefkerk 
10 juli:  Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Jan Lokin 
17 juli:  Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Johanna van Es – Fokkens 
  Jan Lokin 
24 juli:  Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
31 juli  Jan Lokin 
7 augustus: Jan Lokin 
14 augustus: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 

Familieberichten 
 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze 
parochiegemeenschap: 
 Felisia Statius 
 Noah Gengler 
 
In de vrede van de Heer is overleden: 
 Jan Lokin (77 jaar) 

Financiën 2022 

Kerkbijdragen 

 

Collectes 

 

37.341 

70.000 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

ontvangen kerkbijdragen t/m mei
2022 - begrote kerkbijdragen

22.520 

50.000 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ontvangen collectes t/m mei
2022 - begrote collectes

Senioren Sint Martinusparochie 
 
Op 3 mei jl. was het eindelijk weer zover. Na alle 
corona ellende konden we elkaar weer ontmoeten 
tijdens de eerste Seniorenmiddag van dit jaar. Wat 
was het een gezellig weerzien. We hadden elkaar 
veel te vertellen. Helaas durfden nog niet alle vaste 
bezoekers het aan weer te komen. We misten een 
aantal personen. 
De middag werd geopend door Sinie Wories, de 
nieuwe voorzitster van de werkgroep. Zij stelde 
zichzelf en de nieuwe leden voor. Aanvulling was 
dringend nodig, omdat een aantal leden van de 
oude werkgroep om diverse redenen afscheid heeft 
moeten nemen. 
 
Hierna hield pastoor Wagenaar een boeiende lezing 
aan de hand van projecties op het grote scherm. De 
pastoor maakte ons attent op de betekenis van 
details in diverse afbeeldingen. Alles heeft een 
betekenis, die je, als je het niet weet, vaak over het 
hoofd ziet. 
Na de pauze was er Bingo met mooie prijzen. De 
stemming zat er goed in, er werd veel gelachen. 
Veel te snel meldde zich alweer de eerste taxi en 
werd er afscheid genomen met een 
‘gauw tot ziens’. Daar hopen we op. 
 
Het programma voor het seizoen 2022-2023 is 
inmiddels vastgesteld. De indeling is iets anders dan 
voorgaande jaren. We beginnen niet met de 
ontmoetingsdag maar met een reisje.  
 
Woensdag 28 september 2022:  Reisje naar 
Bolsward. 
Dinsdagmiddag 15 november:  Seniorenmiddag. 
Dinsdagmiddag 20 december:  Kerstmiddag. 
Dinsdagmiddag 17 januari 2023:  Nieuwjaarsvisite. 
Dinsdagmiddag 21 februari:  Carnaval. 
Dinsdagmiddag 28 maart:  Paasmiddag. 
We sluiten het seizoen in mei af met een reisje. 
Verdere bijzonderheden kunt u t.z.t. lezen in het 
parochieblad ‘Rondom Sint Martinus’. 
 
De Werkgroep Seniorenmiddagen ziet er naar uit en 
hoopt er samen met u een heel mooi seizoen van te 
maken. Graag begroeten wij u.  
 
Tot ziens. 
 
Werkgroep Seniorenmiddagen 
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Maria Tenhemelopneming 

 
Maria Tenhemelopneming wordt in de 

Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. 

In het Nederlands taalgebied wordt het feest in 

de volksmond ook wel Maria 

Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat 

Maria, de moeder van 

Jezus, aan het einde van 

haar aardse leven door 

God in de hemel werd 

opgenomen. Spreken 

van een hemelvaart is 

dus minder correct, 

omdat Maria niet op 

eigen kracht 'opsteeg', 

maar door God aan de 

aardse werkelijkheid 

werd onttrokken. Dit 

geloofsgegeven is voor 

de Katholieke Kerk zo 

belangrijk dat Maria 

Tenhemelopneming net 

als Kerstmis een 

liturgisch hoogfeest is. 

 

Maria 

Tenhemelopneming 

werd eind 6de eeuw 

door keizer Mauritius in 

Byzantium ingevoerd; 

later nam de Kerk van 

Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) 

het feest over. Het feest heette eerst Dormitio 

Mariae, dat 'ontslaping van Maria' betekent. 

Deze naam verwijst naar een oude overlevering 

die vertelt dat Maria op de Berg Sion in 

Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen. 

Dat in de traditie het sterven van Maria 

samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te 

maken met de diepe overtuiging dat de dood 

van de Heilige Maagd vanwege haar 

zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar 

dat men liever spreekt van Maria's ontslaping 

dan van haar dood. 

Het geloofsgegeven dat de Kerk op 15 augustus 

viert is pas in 1950 door paus Pius XII tot Dogma 

verklaard. Het belangrijke document Lumen 

Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie 

verwoordde dit dogma aldus: “Tenslotte is de 

onbevlekte Maagd, 

gevrijwaard van ieder 

smet van de 

Erfzonde, in het 

voltooien van haar 

aardse levensloop, 

met lichaam en ziel in 

de hemelse 

heerlijkheid 

opgenomen en door 

de Heer verheven tot 

koningin van het 

heelal om zo 

gelijkvormiger te 

worden aan haar 

Zoon, de Heer der 

heren en de 

overwinnaar van 

zonde en dood”  

 

Wat opvalt is de 

formulering 

'opgenomen met 

lichaam en ziel'. Dat 

betekent dat de dood 

geen macht meer heeft over Maria. In 

tegenstelling tot andere stervelingen hoeft 

Maria volgens de katholieke leer niet meer te 

wachten op de Opstanding der Lichamen op de 

Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal 

worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij 

namelijk niet geoordeeld te worden. Maria's 

tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding 

van haar gehele persoon, ziel én lichaam – door 

God. 

 

Bron: www.kro-ncrv.nl/katholiek 



PAROCHIEAVOND 

8 

Verslag van de parochieavond 14 juni 2022 
 

De jaarlijkse parochieavond vond plaats op 
dinsdag 14 juni 2022. Het kerkbestuur blikte terug 
op het jaar 2021. Namens het kerkbestuur waren 
aanwezig: pastoor R. Wagenaar (voorzitter), Mark 
van Dijk (secretaris), Jos Hettinga 
(penningmeester) en Geert Kloetstra 
(bouwkundige zaken). Er waren twintig 
parochianen aanwezig. Hieronder leest u het 
verslag van de avond. 
 
1. Opening (Pastoor Wagenaar, voorzitter) 
Pastoor Wagenaar heet de aanwezigen welkom. 
Pastoor Wagenaar opent de avond met een 
gebed. Vanwege de feestdag van de H. Lidwina 
van Schiedam koos hij daarvoor een gebed op 
Lidwina. Aansluitend las pastoor Wagenaar een 
korte biografie van Lidwina door Thomas van 
Kempen voor. 
 
Verslag van het bestuur over 2021 
2. Pastorale zaken (pastoor Wagenaar) 
Pastoor Wagenaar memoreert dat het kerkelijk 
leven bijna twee jaar op slot zat. We lijken nu 
door Covid heen te zijn. De vieringen kunnen 
inmiddels op de oude voet weer doorgaan. Niet 
op alle fronten is het leven weer normaal. Veel 
dingen zullen anders zijn en misschien wel blijven, 
dan voorheen. Wat anders is dan vóór de Corona 
is het kerkbezoek. Voorheen lag het aantal 
kerkbezoekers op zondag om 11.00 uur in de 
hoogmis in de St.-Jozefkerk rond de 300. Nu is dat 
slechts 200. Ook het koffiedrinken na de hoogmis 
wordt minder bezocht.  Het kerkelijk leven moet 
zich blijkbaar herpakken. Met afgelopen 
Pinksteren hadden we een mooie viering met 300 
kerkgangers. De internationale H. Mis op zaterdag 
wordt ook iets minder bezocht, maar nog steeds 
met circa 90 kerkgangers. De Latijnse mis op 
zondagmiddag kent een kleine groep bezoekers, 
circa 35 personen. Opvallend is wel dat het meer 
jonge mensen trekt. In de St.-Franciscuskerk 
komen gemiddeld 50-60 kerkgangers. Met 
Pinksteren waren het 87. 
Er zijn ook gaten gevallen in de werkgroepen. Er 
moesten nieuwe groepen voor zowel de Crèche 
als de Kinderwoorddienst worden opgezet. Bij de 
crèche waren recent slechts twee kinderen. Veel 
jonge gezinnen hebben kennelijk het kerkbezoek 
nog niet weer in hun zondagsritme opgenomen. 

Er is een nieuwe groep Seniorenmiddagen 
opgestart. De eerste bijeenkomst is kortgeleden 
geweest. Ook daar hopen we dat men de weg 
weer terugvindt. Pastoor Wagenaar hoopt in 
oktober weer met parochianen naar Kevelaer te 
kunnen gaan. 
Dit jaar hebben negen kinderen hun Eerste H. 
Communie gedaan. Dat is minder dan voorheen 
gemiddeld was. In 2020 en 2021 waren dat meer 
dan 20. In 2021 moest de Eerste 
Communieviering worden verdeeld over twee 
zondagen, in verband met de maatregelen. 
Recent hebben negen jongeren het H. Vormsel 
ontvangen. 
De vieringen worden nog steeds ook via 
‘streaming’ gedeeld met parochianen.  
 
Aansluitend geeft pastoor Wagenaar overzicht 
van de opbouw van de parochie. In 2021 werden 
21 kinderen gedoopt. Dat is vergelijkbaar met het 
jaar ervoor, toen er 23 dopelingen waren. Er 
werden voorts vier volwassenen opgenomen in 
de Katholieke kerk door Doop en Vormsel en 
twee volwassenen die al eerder gedoopt waren, 
door het Vormsel. In 2021 vonden er vier 
kerkelijke huwelijken plaats. 
Er vonden slechts tien kerkelijke uitvaarten plaats: 
zes parochianen kregen een uitvaart gevolgd door 
begrafenis; in vier gevallen werd de uitvaart 
gevolgd door een crematie. Een toenemend 
aantal parochianen, 53, is overleden zonder 
kerkelijke uitvaart. Dit aantal is wederom groter 
dan in voorgaande jaren. 
Pastoor Wagenaar vermoedt echter dat 
uitvaartondernemers vaak uit praktische 
overweging en vermoedelijk ook onwetendheid 
niet de moeite nemen om bij de familie na te 
vragen of een kerkelijke uitvaart op z’n plaats is, 
of dat deze laatsten dat niet nodig vonden. 
De Sint Martinusparochie telde in 2021 6691 
parochianen, bestaande uit 5710 wooneenheden 
(huishoudens en alleenstaanden). Van deze groep 
parochianen dragen ongeveer 250 
wooneenheden door een kerkbijdrage bij aan de 
instandhouding van de parochie. Pastoor 
Wagenaar noemt het treurig dat slechts een 
kleine groep de betrokkenheid bij de parochie 
ook daadwerkelijk laat merken in een financiële 
bijdrage. Hij doet een oproep aan alle  
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parochianen om bij te dragen naar vermogen. 
 
Naar aanleiding van de aantallen parochianen 
stelt de heer Jan Maassen de vraag of de parochie 
ook afmeldingen en uitschrijvingen van 
parochianen rechtstreeks ontvangt. De heer 
Maassen vraagt zich af of de aantallen dan wel 
een realistisch beeld geven. Vanuit de zaal vult de 
heer Ed van Zoelen aan dat de parochie uit het 
bevolkingsregister geen meldingen krijgt van 
verhuizing e.d. in verband met de privacy. Door 
tussenkomst van SILA (Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie) kunnen mutaties worden 
doorgegeven aan de kerkgenootschappen. Het 
adressenbestand van de parochie is in zijn ogen 
wel te beschouwen als actueel. 
De heer Jabik Zeinstra vraagt of het aantal Eerste 
Communicanten van dit jaar te relateren is aan de 
dopelingen van circa vijf jaar geleden. Pastoor 
Wagenaar geeft aan dat dit niet duidelijk in beeld 
is. 
Ook naar aanleiding van het stijgende aantal 
gemiste kerkelijke uitvaarten leven vragen. 
Pastoor Wagenaar stelt dat het kennelijk 
tegenwoordig de norm is om uit te gaan van de 
wensen van de nabestaanden en niet van de 
wens van de overledenen. Hij memoreert dat drie 
oudere vrouwen, bij wie hij regelmatig de H. 
Communie bracht en van wie hij wist dat zij een 
kerkelijke uitvaart wilden, dit niet hebben gehad. 
Mevrouw Birgit Lijmbach komt met een suggestie. 
Kan er aan nabestaanden worden aangeboden 
om bij een andere vorm van het afscheid een 
gebed te doen. Pastoor Wagenaar geeft aan dat 
zoiets incidenteel wel voorkomt, maar dat het 
niet de gewoonte moet worden. Liever wil hij in 
de overledene opnemen in de gebeden van de 
weekmis. Pastoor Wagenaar benadrukt dat de 
uitvaartliturgie troostrijk en hoopvol is voor de 
nabestaanden, maar dat deze primair bedoeld is 
om te bidden voor de overledene en hem als 
onvolmaakte mens aan te bevelen bij God. Dat is 
de essentie van de kerkelijke uitvaart. 
Pastoor Wagenaar meldt vervolgens dat er op dit 
moment vijf stellen zich voorbereiden op het 
huwelijk. Een deel van de voorbereiding vindt 
plaats in een groep. Dat is meer dan alleen 
praktisch. Het geeft ook kansen aan onderlinge 
uitwisseling. 
 
Pastoor Wagenaar geeft als voorzitter aan welke 

onderwerpen verder aan bod zullen komen in de 
parochieavond. Hij memoreert verder dat in 
maart van dit jaar twee klokken zijn gewijd uit 
een schenking van een particulier. Het gelui heeft 
nu acht klokken. 
 
3. Financiële zaken (Jos Hettinga) 
De heer Hettinga geeft de aanwezigen een 
overzicht van de financiële resultaten over 2021 
(het overzicht vindt u elders in Rondom). De 
exploitatie van 2021 geeft een iets positiever 
beeld dan het jaar ervoor, maar komt wederom 
uit op een nadelig saldo. De kerkbijdragen zijn 
lager uitgevallen dan begroot, maar zijn 
toegenomen in vergelijking met 2020. De oproep 
om de parochie te steunen heeft wel geleid tot 
hogere bijdrages of extra bijdragen van 
parochianen. Er hebben in 2021 meer 
huishoudens bijgedragen aan Kerkbalans: 250! De 
penningmeester meldt nog te streven naar 500!  
 
De inkomsten uit de collecten zijn lager dan 
begroot. Dit is te verklaren doordat het 
kerkbezoek beperkt werd door de pandemie. Er 
waren er veel minder bijzondere vieringen en 
minder parochianen tijdens de Missen. Hierdoor 
was de opbrengst minder. 
De opbrengst van de collectes via Givt steeg 
daarentegen, zowel in totaal als in het aantal 
keren dat de collecte digitaal werd gegeven. Het 
gemiddelde bedrag steeg ook.  
Minder vieringen betekent minder kosten voor de 
eredienst, maar ook minder inkomsten uit 
verkoop van liturgieboekjes. Bovendien blijven de 
vaste lasten, zoals personeelskosten en 
energiekosten, gewoon doorlopen.  
Het parochiebestuur heeft de uitgaven in 2021 
aardig in toom kunnen houden. Voor het 
onderhoud aan de kerkgebouwen is er wel meer 
uitgegeven dan begroot.  
De penningmeester licht verder toe dat de 
negatieve post bij het parochieblad Rondom een 
gesaldeerd bedrag is. De bedoeling is dat Rondom 
‘quitte’ draait, namelijk dat de kosten geheel 
worden gedragen door de abonnementsgelden. 
Wederom blijkt dat de abonnementsgelden slecht 
worden betaald. 
 
De exploitatie over 2021 is afgesloten met een 
tekort van € 15.604,- Dit tekort is de helft lager 
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dan vorig jaar. Het tekort gaat ten laste van het 
eigen vermogen van de parochie. Een lichtpuntje 
was de opleving in de beleggingen aan het einde 
van 2021. Uiteindelijk is het eigen vermogen, na 
aftrek van het exploitatietekort, toegenomen met 
€ 13.000.  
De heer Maassen vraagt of het mogelijk is om 3-5 
jaar vooruit te kijken. De penningmeester geeft 
aan dat dit lastig is, omdat er meerdere aspecten 
zijn die niet goed kunnen worden ingeschat. Hij 
zegt toe er naar te willen kijken. Een belangrijk 
aspect is een meerjarenbegroting voor de 
gebouwen. 
Op een vraag naar het vermogen van de parochie 
licht de penningmeester toe dat de parochie 
belegt via een diocesaan fonds waarin ook andere 
parochies beleggen.  
Mevrouw Meta van Zoelen doet de suggestie dat 
het parochiebestuur ook aangeeft hoe de 
parochie er op dit moment financieel voor staat. 
Naast het jaaroverzicht dat we in juni bespreken, 
zou er ook een halfjaarbericht kunnen zijn. 
 
4. Bouwkundige zaken (Geert Kloetstra) 
De heer Kloetstra bespreekt eerst het onderhoud 
van de St.-Franciscuskerk. Wederom zijn er 
reparaties uitgevoerd aan het dak en de dakgoten 
n.a.v. lekkage. De lekkage van de dakgoot en 
herstel van loodwerk bij de sacristie moet nog 
worden aangepakt. 
In 2019 was er op zolder overlast van 
steenmarters. Met hulp van professionele 
ongediertebestrijding was ervoor gekozen om de 
marters te verjagen door op verschillende 
tijdstippen middels twee radio’s op zolder muziek 
te laten spelen. Dit proces wordt nog steeds 
herhaald. De laatste inspectie was vorig jaar 
zomer. Conclusie is dat de marterfamilie niet 
meer is teruggekomen. 
 
Omdat er aan de St.-Franciscuskerk regelmatig 
onderhoud moet worden gepleegd, worden er 
voorbereidingen getroffen om een meerjaren 
onderhoudsplan op te stellen. Dit wordt gedaan 
in samenwerking met restauratiearchitect 
Kijlstra-Brouwer. Insteek is om in het jaar 2022 te 
beginnen met werkzaamheden en hiervoor 
gemeentelijke subsidie aan te wenden. De St.-
Franciscuskerk is geen rijksmonument, maar geldt 
als een gemeentelijk monument. 
 

Met betrekking tot de St.-Jozefkerk is in het 
verslagjaar 2021 de verantwoording voor de 
BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten) ingediend en goedgekeurd. Over 
de periode 2014-2019 heeft de parochie 50% 
subsidie van het Rijk gekregen over het bedrag  
€ 263.458. De gemeente heeft dit aangevuld met 
25%. 
 
In 2021 speelden twee restauratieprojecten in en 
aan de St.-Jozefkathedraal: de restauratie van het 
kerkinterieur, inclusief herstel schade aan 
gewelven en de restauratie van de toren. In het 
interieur waren in 2019 hangmatjes geplaatst 
vanwege vallend gruis uit de gewelven, als gevolg 
van aardbeving schade. De schade aan gewelven 
en wanden, berekend op € 290.000, is door het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen volledig 
vergoed. Het ging met name om herstel van de 
voegen. De werkzaamheden, herstel van de 
voegen, werden uitgevoerd in combinatie met 
restauratiewerkzaamheden Interieur Fase I. Deze 
werkzaamheden betroffen herstel en 
schoonmaak boven steigerniveau. De 
restauratiewerkzaamheden van Fase I hielden in: 
schoonmaken van het opgaande muurwerk met 
beschilderingen, houten triforiumdeurtjes, glas 
en loodwerk (inclusief herstelwerkzaamheden 
aan kapot glaswerk en soldeerwerk). 
Vanuit het provinciaal restauratiefonds heeft de 
parochie 70% subsidie gekregen voor de 
genoemd restauratiewerkzaamheden. Het totaal 
bedrag is € 314.152; daarnaast nog bijdragen uit 
fondsen, ca. € 25.000. 
Naast restauratiewerkzaamheden is in Fase I ook 
de verlichting langs de zijmuren vervangen door 
zuiniger lampen, evenals de verlichting schijnend 
op het hoogaltaar en achter het kruis.  
 
Het tweede restauratieproject betrof de toren. 
Hiervoor werd vanuit het provinciaal 
restauratiefonds 70% subsidie verkregen, met 
aanvullende bijdragen uit fondsen van ca.  
€ 25.000. Het totale bedrag besloeg € 296.952. 
De restauratie van het exterieur van de toren 
omvatte voornamelijk het herstellen van het 
voeg- en metselwerk. Scheuren in het 
natuursteen werden in het werk hersteld. Het 
constructiestaalwerk in de toren werd ontroest 
en behandeld. De entreedeur naar de Mariakapel 
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en ook de ‘oranje deuren’ in de toren werden 
met hang- en sluitwerk uitgenomen en 
vervolgens behandeld, hersteld en in de lak 
gezet. Het overige houtwerk, dat aanwezig is 
onder het loodwerk, is ook hersteld. Daarnaast 
betrof de restauratie het herstel van het glas-in-
lood, daar waar nodig. De voorzetramen zijn 
schoongemaakt en voorzien van nieuw 
isolatieband. Daarbij werden ook brugstaven en 
raamwerk ontroest en behandeld. 
 
De restauratie Interieur Fase II (lager dan vorig 
steigerniveau) staat de komende jaren op het 
programma. Subsidie van de provincie voor dit 
project lijkt kansrijk. Wanneer het nieuwe 
onderhoudsdeel voor de BRIM wordt 
goedgekeurd, kan de aanvraag voor subsidie 
Interieur Fase II dit najaar gedaan worden. 
De heer Kloetstra meldt dat in de komende 
weken afval van leisteen uit zwikken van de 
gewelven boven de zijbeuken zal worden 
verwijderd. Rond 11 juli zal de onderbouw van de 
steiger rond de toren worden afgebroken. 
De heer Louis Lukassen vraagt of het zin heeft om 
de St.-Franciscuskerk aan te melden als 
Rijksmonument. De inventarisator van de 
gemeente die destijds het gebouw beoordeelde 
voor de gemeentelijke monumentenstatus heeft 
jaren later aan de heer Lukassen gemeld dat zij 
niet aan een Rijksmonument gedacht heeft, 
omdat ze het interieur niet kende. De heer 
Kloetstra zegt toe dit door Kijlstra-Brouwer te 
laten toetsen. 
 
5. Synodaal Proces 
Pastoor Wagenaar geeft het woord aan de heer 
Egbert van der Werff. Deze doet verslag van de 
gesprekken die in het kader van het Synodaal 
Proces binnen de parochie plaats hebben 
gevonden. De heer Van der Werff kondigt aan dat 
een verkort verslag zal worden opgenomen in het 
parochieblad Rondom (zie elders in dit blad). In 
Rondom zal ook een samenvatting van de 
Diocesane gesprekken rond het Synodaal Proces 
verschijnen. 
Naar aanleiding van zijn toelichting vraagt 
mevrouw Lijmbach of het parochiebestuur ruimte 
ziet voor continuering van de synodale 
gesprekken. Zij geeft aan zelf aan de gesprekken 
te hebben deelgenomen en verwacht dat de 
gesprekken tot reflectie en inzicht kunnen leiden 

en kansen biedt om wensen en zorgen omtrent 
de parochiegemeenschap naar voren te kunnen 
brengen. 
Pastoor Wagenaar zegt toe hierover met haar en 
met de heer Van der Werff contact op te nemen. 
 
6. Gebouwenbeleid 
Pastoor Wagenaar geeft het woord aan de heer 
Ed van Zoelen. Deze meldt dat het 
parochiebestuur in opdracht van het bisdom een 
‘Gebouwengroep’ heeft ingesteld. Het bisdom 
heeft deze opdracht neergelegd bij alle parochies. 
Aanleiding is onder meer de afronding van de 
parochiefusies in de afgelopen jaren, evenals 
teruglopend kerkbezoek.  
 
Het doel van de parochiële Gebouwengroep is 
vaststellen of de parochie langdurig financieel 
gezond kan blijven om de huidige gebouwen aan 
te houden. De Gebouwengroep moet daartoe 
een gebouwenplan opstellen met een analyse 
over de jaren 2022-2030. Daarbij moet onder 
meer rekening worden gehouden met een 
normatieve begroting (kosten van de gebouwen 
maximaal 30%) en met duurzaam beheer en goed 
rentmeesterschap. In de analyse moet ook 
worden meegenomen de vitaliteit van de 
parochie in termen van demografie en 
bevolkingsopbouw. 
De Gebouwengroep heeft de opdracht om eind 
2022 een conceptnotitie voor te leggen aan het 
parochiebestuur. Over de notitie, die half maart 
2023 definitief moet zijn, moeten de parochianen 
tweemaal worden geïnformeerd en gehoord. 
De Gebouwengroep bestaat uit de heren Ed van 
Zoelen, Rieks Kroon en Egbert van der Werff. 
 
7. Pauze, presentatie en sluiting 
Na de pauze volgde een presentatie van de heer 
Sible de Blaauw over de klank van het achtgelui. 
Aansluitend bedankte pastoor Wagenaar de 
spreker. Namens 
het parochiebestuur 
bedankte pastoor 
Wagenaar de 
aanwezige 
parochianen voor 
hun komst en 
nodigde hen uit 
voor een drankje. 
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Jaaroverzicht financiën 
 
Het jaar 2021 was voor de parochie 
een lastig jaar. Doordat het 
kerkbezoek beperkt werd door de 
pandemie, waren er veel minder 
bijzondere vieringen en minder 
parochianen tijdens de Missen. 
Hierdoor was de opbrengst 
minder. Het positieve is wel dat de 
kerkbijdragen zijn gestegen, zowel 
in het aantal als in het bedrag. 
Hartelijke dank daarvoor. Toch 
hebben slechts 250 parochianen 
een kerkbijdrage betaald. We 
streven nog steeds naar 500! Dus 
mocht u niet meedoen, neem uw 
verantwoordelijkheid en maak een 
bijdrage over aan de parochie.  
 
De kosten hebben we aardig in de toom kunnen 
houden. Voor het onderhoud aan de 
kerkgebouwen hebben we wel meer 
uitgegeven dan begroot.  
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de exploitatie 
over 2021 is afgesloten met een tekort van  
€ 15.604. Dit is de helft lager dan vorig jaar. Het 
tekort gaat ten laste van het eigen vermogen 
van de parochie. Een lichtpuntje was de 
opleving in de beleggingen aan het einde van 
2021. Uiteindelijk is het eigen vermogen, na 
aftrek van het exploitatietekort, toegenomen 
met € 13.000.  
 
 

EXPLOITATIE 2021

vergelijking

omschrijving resultaat begroting resultaat resultaat 

2021 2021 2020 2021/2020

LASTEN

Personeelskosten 64.666        64.400        60.401     4.265             

Kerkelijke gebouwen 73.591        60.150        73.165     426                 

Kosten eredienst 12.262        19.500        13.439     -1.177            

Kosten pastoraal 4.538          7.325          4.419        119                 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 34.994        42.150        33.710     1.284             

Beheerkosten 13.077        16.050        16.349     -3.272            

Incidentele lasten 400              1.000          385           15                   

Voordelig saldo -                   -                   -                 -                      

TOTAAL LASTEN 203.528      210.575      201.868   

BATEN

Bijdrage parochianen * 147.750      172.690      146.126   1.624             

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 25.837        27.200        13.024     12.813           

Functionele inkomsten 10.446        9.000          9.320        1.126             

Incidentele baten 3.891          200              -                 3.891             

Nadelig saldo 15.604        1.485          33.398     -17.794         

TOTAAL BATEN 203.528      210.575      201.868   
* uitwerking

Bijdragen Parochianen 2021 2020

Kerkbijdragen 75.446        73.979        

Collectes  eigen parochie 42.397        43.541        

Stipendia 3.781          4.183          

Huwelijken 250              2.895          

Uitvaarten 5.275          3.370          

Overige kerkelijke diensten 700              579              

Misboekjes 317              328              

Offerkaarsen 6.980          8.398          

Giften 4.519          1.542          

Bijdrage Rondom -802            -968            

Ontvangen collectes voor derden 8.887          8.279          

collectes via GIVT 7.334€        5.671€        29%

aantal collectes 1.543          1.343          15%

Sacramentsdag in de St.-
Jozefkathedraal 
 
Nu de coronatijd gelukkig achter ons ligt, 
hebben wij Sacramentsdag weer op de 
traditionele manier kunnen vieren, met een 
processie aan het eind van de H. Mis. Een 
grote groep misdienaars, een aantal kinderen, 
wierook en Onze Lieve Heer in een prachtige 
grote monstrans: een indrukwekkend slot van 
deze mooie feestdag. 
Mocht bij uw kind(eren) nu ook interesse 
gewekt zijn om bij onze misdienaarsgroep te 
horen dan kunt u contact opnemen met Roy 
Peeters (06 – 48469539) of Seargeoh de Jonge 
(06 – 29004444). 
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Het diocesaan verslag van het Synodaal Proces 

door Jabik Zeinstra 
 
Paus Franciscus wil een ‘synodale kerk’, waarmee 
wordt bedoeld dat alle katholieke gelovigen actief 
deel hebben aan de missie van de Kerk. Omdat te 
bereiken kondigde de paus vorig jaar een 
bisschoppensynode aan die in oktober 2023 moet 
bespreken hoe deze ‘synodaliteit’ gestalte moet 
krijgen. In aanloop ernaar wilde Franciscus die 
synodaliteit al in praktijk brengen door katholieke 
gelovigen over de hele wereld te laten mee-
praten. De Nederlandse bisschoppen hebben de 
thema’s voor de gesprekken toegespitst op drie 
onderwerpen: ‘Dialoog: Over wederzijds respect, 
geduld en doorzettingsvermogen binnen de 
kerkgemeenschap’, ‘Missie: Hoe kunnen we 
missionaire leerlingen zijn?’ en ‘Vieren: Hoe viert 
de synodale kerk haar geloof?’ 
Sinds oktober 2021 zijn er in het bisdom drie 
diocesane sessies geweest waarbij de Diocesane 
Pastorale Raad en de andere gremia in het 
bisdom waren betrokken. Ook zijn er in veel 
parochies bijeenkomsten geweest. De resultaten 
van de gespreksgroepen zijn samengebracht in 
een uitgebreid verslag. 
 

Gelovigen in het bisdom ‘verlangen naar gemeen-
schap en verbondenheid met elkaar, naar een 
geloofsgemeenschap die voedend is, ruimte geeft 
aan diversiteit (dat de verschillen er mogen zijn), 
naar ontmoeting waarin zoveel mogelijk mensen 
een rol hebben, bereidheid zijn om naar elkaar te 
luisteren en ook naar mensen buiten de 
gemeenschap. Een parochie waar buiten-
staanders welkom zijn. Een gemeenschap van alle 
gedoopten die vanuit fierheid naar buiten treedt 
met een gelovig getuigenis en die een goede 
bijdrage levert aan de dialoog met en in de 
samenleving. En ook naar een geloofs-
gemeenschap waarbinnen een open dialoog 
gevoerd kan worden over de rol van de vrouw in 
de Kerk, over huwelijk en echtscheiding, over de 
waarde van het leven, over andere 
relatievormen.’, zo vat het bisdom de wensen 
samen die zijn geuit tijdens de bespreking van het 
thema ‘Dialoog in Kerk en samenleving’. 
 

Het woordelijk uitdragen van de ‘Missie van de 
Kerk’ (thema 2) vinden parochianen moeilijk. De 
missie van Rome en onze bisschoppen lijkt een 
andere missie dan die vanuit de gemeenschap 

wordt ervaren (christelijk met elkaar samen-
leven). Parochianen zijn wel duidelijk zichtbaar in 
hun daden of door aanwezig te zijn: in luisteren 
naar elkaar en in de zorg voor elkaar, om voor 
een ernstig zieke te bidden. Maar deze concrete 
diaconale activiteiten worden niet als exclusief 
katholiek ervaren. Gelovigen wensen een Kerk die 
meer inspireert tot diaconale inzet als 
concretisering van het katholiek sociaal denken. 
De deelnemers willen een Kerk die zich meer 
uitspreekt over wat missionair-zijn betekent. Ook 
komt de roep om een inclusieve kerk naar voren: 
‘We verlangen naar een Kerk die toegankelijk is 
voor jong en oud, betrokken gelovig en op 
afstand gelovig, zoekend gelovig en niet gelovig, 
naar een Kerk waar je jezelf mag zijn, als 
gemeenschap waar iedereen welkom is en 
zijn/haar verantwoordelijkheid draagt, dat we 
goed zijn in naastenliefde, barmhartigheid en 
ruimhartig geven om onze medemens. Dit alles in 
navolging van Christus.’ 
 

Deelnemers aan de synodale gesprekken over het 
‘Vieren van het geloof’ (thema 3) verlangen naar 
toegankelijke liturgie en meer variatie in 
liturgische vormen. Er is behoefte aan ‘een 
gastvrije Kerk, geïnspireerd door het woord van 
God, waarin oog en oor is voor de individuele 
mens, voor de zorgen en noden in de wereld. Dat 
we daar als Kerk handen en voeten aan geven 
met een liturgie die mensen daartoe aanzet.’ 
Belangrijk daarbij is ‘de taal waarin gebeden, 
gesproken en gezongen wordt.’ Deelnemers 
zeggen te streven naar ‘gelijkwaardigheid in het 
dragen van verantwoordelijkheid in 
voorbereiding en organisatie van de liturgie’, zo 
besluit het rapport dit thema. 
 

Uit het verslag blijkt hoe heilzaam de gesprekken 
door de deelnemers en het bisdom is ervaren: 
'We constateren dat onze methode voor synodale 
gesprekken vruchtbaar is geweest. De mediatieve 
sfeer en de dialoogmethode leidden tot open en 
eerlijke gesprekken waarin iedereen gehoord 
werd en waarin de Heilige Geest kon spreken', 
schrijft het bisdom. Het volledige verslag is (met 
de bevindingen van de andere bisdommen) te 
downloaden op de website van het bisdom: 
www.bisdomgl.nl. 
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Verslag parochiële gespreksgroep Synodaal Proces 
door Egbert van der Werff 

 
Ook in de Sint Martinusparochie hebben 
gesprekken plaats gevonden rond de thema’s 
van het Synodaal Proces. Een oproep in het 
parochieblad Rondom nodigde ieder die daar 
voor voelde uit om deel te nemen. In drie 
avonden zijn de thema’s ‘Dialoog’, ‘Missie’ en 
‘Vieren’ aan bod geweest in gesprekken met 
gemiddeld zeven deelnemers (onder wie 
pastoor Wagenaar). 
 
De indeling en structuur van de avonden verliep 
volgens een handreiking het bisdom. Daarin 
waren een aantal vragen rond het thema 
opgenomen. Omdat het niet de bedoeling was 
dat de gesprekken zouden uitmonden in een 
themavergadering waarin over het onderwerp 
geargumenteerd werd, was er in de opzet van 
het gesprek ook ruimte voor gebed, een lied en 
een bijbellezing. Hiervoor had het bisdom per 
thema een passende bijbelpassage voorgesteld. 
De gekozen bijbeltekst werd meditatief lezen, 
en vervolgens kon men reageren vanuit de 
woorden of zinsnede die op dat moment 
aanspreken. 
 
Ook over de vragen werd aan de deelnemers 
gevraagd om te reageren op welke vraag ze 
wilden ingaan. De structuur van het gesprek was 
luisteren en elkaar bevragen – en niet 
argumenteren. Dus luisteren en proeven of wat 
iemand inbrengt ook voor jou geldt. 
Het gesprek was niet bedoeld om tot een 
slotconclusie te komen, maar via luisteren en 
uitwisseling (dialoog) tot ‘onderscheiding’ te 
komen van wat de gemeenschappelijke 
elementen zijn in de visies die gehoord en 
besproken zijn. 
 
Enkele uitkomsten van de gesprekken in 
algemene bewoordingen.  
Uit Bijeenkomst I (Dialoog): Dat er ruimte en 
gelegenheid is, in onze en elke parochie om 
dialoog te beoefenen en te komen tot 
gemeenschap en zorg voor elkaar als broeders 
en zusters. Wij wensen dat we aandacht voor 
elkaar hebben. Dat we de ander zien, en hulp 
kunnen aanbieden. 

Uit Bijeenkomst II (Missie): Als Christenen 
moeten wij ons laten zien in de samenleving, 
maar hoe? De liefde en het licht van Jezus 
doorgeven in alles wat wij zijn en doen. Daarbij 
er naar streven om te leven zoals onze Heer 
Jezus dat van ons vraagt. 
Uit Bijeenkomst III (Vieren): Wij zoeken naar een 
inspirerende, krachtige en stralende 
geloofsgemeenschap die aantrekkelijk is voor 
alle mensen. Waarin mensen worden 
uitgenodigd en zich vrij voelen om hun geloof in 
Jezus te beleven op een manier die ook voor 
hen aanstekelijk is.  
Een algemene draad in de gesprekken was dat 
we misschien persoonlijk en als gemeenschap 
bereid moeten zijn dingen anders te doen dan 
we tot nu toe gewoon waren. 
 
De avonden bleken kort, te kort. Maar de 
manier van met elkaar spreken, inclusief de 
uitwisseling over de bijbeltekst, werd door de 
deelnemers als heel vruchtbaar ervaren, als 
opbouwend en bemoedigend. Een praktische 
conclusie was dat de gespreksgroep wel verder 
wilde op deze manier. Meer dan eens kwam de 
suggestie dat we als parochie misschien meer 
kunnen doen om mensen te bereiken door hen 
te laten deelnemen aan gespreksgroepen over 
thema’s en in catechesegesprekken, maar ook in 
met elkaar meditatief lezen van de bijbel. 

Jongerenactiviteit Bisdom 
Zondag 28 augustus 2022 
 
Zin om deel te nemen aan een leuke activiteit 
voor de jongeren van 12-18?  
Het Jongerenplatform heeft de activiteit ‘Wie is 
de mol?’ georganiseerd op zondag 28 augustus. 
De dag begint om 11.00 uur in Drachten met een 
Eucharistieviering en aansluitend een maaltijd. 
Daarna vertrek naar Bakkeveen voor de activiteit 
‘Wie is de mol? 
Informatie en aanmelden: www.bisdomgl.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 
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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 

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 

16 augustus: Gedaanteverwisseling van de Heer 


