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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 

10 

11 december 2022 
t/m 

14 januari 2023 

 
19 november 

 

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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Van einde naar begin 
 

De maand november waarin het donkerder, 
kouder en kaler wordt, is de maand waarin wij 
de overledenen bijzonder gedenken. Voor hen 
bidden wij dat zij, die hun opgang maken naar 
God in een loutering, waardig mogen zijn met 
de Alheilige te verkeren. 
Vanaf de vroege Kerk bidden wij voor onze 
gestorvenen. En al in het Oude Testament wordt 
gesproken over de gebedspraktijk voor de 
overledenen (2 Makk. 12: 45). 
 
In ieder Eucharistisch Gebed bidden wij, Kerk 
hier op aarde onder leiding van paus en 
bisschoppen, voor de lijdende 
Kerk in haar opgang naar de 
gelukzalige aanschouwing van 
God, zoals wij ook de hemelse 
Kerk aanroepen opdat wij eens 
daar mogen zijn in het 
volmaakte leven met de 
Heilige Drie-eenheid, met de 
maagd Maria, engelen en alle 
gelukzaligen. 
 
Deze maand verwijst naar het 
Eindgebeuren met de 
bekroning van Christus’ 
wederkomst in heerlijkheid op 
de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dit jaar al op 20 
november. 
 
De zondag daarna, de eerste 
van het nieuwe kerkelijk jaar, 
tevens de eerste zondag van 
de Advent, staat eveneens in 
het teken van het 
Eindgebeuren om in de volgende 
Adventszondagen ons te richten op het grote 
mysterie van de menswording, de Incarnatie, 
dat wij met kerstmis feestelijk vieren en 
gedenken. 
Christus’ komst als een der onzen, in alles aan 
ons gelijk behalve in de zonde, betekent dat God 
met ons is, bij ons wil zijn. 
Waar Hij in Christus het aardse bestaan met ons 
heeft willen delen, kunnen ook de dingen ons bij 
God brengen. Immers Jezus heeft zelf ook 

gebruik gemaakt van de dingen van de 
schepping. 
Ons geloof is zichtbaar en tastbaar, niet 
zweverig, wel mysterievol. God-met-ons, 
Emmanuel. 
Zo verwelkomen wij Hem die zich klein, arm 
heeft gemaakt om ons op te nemen in het leven 
met Hem. 
Dat is het grote mysterie van de menswording. 
 
Wij mogen ons daarop voorbereiden in de 
heerlijke Adventstijd, met een eigen kleur in het 
jaar van de Kerk. 

Dan bedoel ik niet alleen het paars, maar ook 
een eigen kleur in de gezangen, in het bijzonder 
het Rorate Coeli, een van de mooiste 
Gregoriaanse gezangen, op teksten uit Jesaja. 
Zo ook de Nederlandse gezangen die zo 
helemaal bij deze periode van het liturgisch jaar 
horen en die ons mogen opwekken toe te leven 
naar het feest van Kerstmis. 
 
Een gezegende en mooie tijd wens ik u toe. 
 

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 – 5-6 november 2022, 32ste zondag door het jaar 

Lezingen   2 Makkabeën  7: 1 - 2, 9 - 14    |    2 Tessalonicenzen  2: 16  -  3: 5    |    Lucas  20: 27 - 38  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Maandag – 7 november 2022, Hoogfeest van H. Willibrord 

Lezingen          Jesaja  57: 7 - 10      |      Hebreeën  13: 7 - 9a, 15 - 17a     |      Marcus  16: 15 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 

Zaterdag/zondag – 12-13 november 2022, 33ste zondag door het jaar 

Lezingen             Maleachi  3: 19 - 20a     |    2 Tessalonicenzen  3: 7 - 12    |    Lucas  21: 5 - 19 

                               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 – 19-20 november 2022, Christus Koning van het Heelal 

Lezingen        2 Samuël  5: 1 - 3      |      Kolossenzen  1: 12 - 20      |      Lucas  23: 35 - 43 

                               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 

     
 

 
 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/zondag – 26-27 november 2022, 1ste zondag van de Advent 

Lezingen           Jesaja  2: 1 - 5      |      Romeinen  13: 11 - 14      |      Matteüs  24: 37 - 44  

                               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 – 3-4 december 2022, 2de zondag van de Advent 

Lezingen             Jesaja  11: 1 - 10      |      Romeinen  15: 4 - 9      |      Matteüs  3: 1 - 12  

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis  (Engels) 

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

     
 

Donderdag  –  8-december 2022, Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis 

Lezingen                            Jesaja 41: 13 - 20       |       Matteüs  11: 11 - 14 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 H. Mis 
     

 
Misintenties 
 
Sint Jozefkathedraal 
6 november: Jan en Lineke ten Voorde 
  Minie ten Voorde 
  Jan Lokin  
  Overleden vrienden 

Jan Lefferts 
13 november: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Jan Lokin 
  Johanna Moes 

Jan Lefferts 
20 november: Jan Lokin 
  Mijnheer Storm 

Jan Lefferts 
27 november: Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
  Yvonne Kessels – Snijders 

Jan Lefferts 
4 december: Jan Lokin 

Collecte doeleinden: 
 
6 november: 1. Parochie 
  2. Willibrordvereniging 
13 november: 1. Parochie 
  2. Parochiekoren 
20 november: 1. Parochie 
  2. Diocesane jeugdcollecte 
27 november: 1. Parochie 
  2. Adventsactie 
  4 december: 1. Parochie 

2. Voedselbank 

R.K. Kerkhof 
Maandag 5 december (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. 

Eucharistievieringen Kapel Bisschop-
Nierman-Centrum 
Iedere eerste donderdag van de maand vindt er een 
H. Mis plaats om 9.30 uur.  
Op donderdag 1 december hopen wij u te kunnen 
begroeten in de kapel. 
 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 
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Eerste H. Communie 2023 

 
De Eerste H. Communie zal het komend jaar zijn 
op zondag 23 april in de St.-Jozefkathedraal. 
Ouders kunnen hun kind opgeven bij de 
parochie- secretaresse, mevr. Lidy ten Voorde, 
tel. 050 – 3124215 (werkdagen tussen 10.00 en 
15.30 uur, behalve woensdag) of per email: 
secretariaat@stmartinusparochie.nl. 
Kinderen moeten in ieder geval 8 jaar zijn en in 
groep 4 of hoger van het basisonderwijs zitten. 
De voorbereiding begint in december. 

 
 
 

 

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie 
 
De lezingen beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de parochiezaal, Radesingel 4 te 
Groningen. Informatie over de lezingen en sprekers 
vindt u ook op de website van de Sint 
Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl. 
 
8 november: Theologie van het Lichaam door Luc 
Simons, pr 
God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en 
gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen om 
Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. 
Daarin speelt het lichaam volgens de katholieke 
Kerk een cruciale rol. Het lichaam van de mens 
heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes 
Paulus II in zijn ‘Theologie van het Lichaam’. Wij zijn 
als man en vrouw naar Gods beeld geschapen. In de 
menselijke seksualiteit heeft God de betekenis 
gelegd om het leven door te geven en liefde uit te 
drukken en zichtbaar te maken, een liefde zoals 
door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde 
die zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het 
lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II 
daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In 
hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, 
maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: 
de liefde die God in het hart van de mens heeft 
gelegd. 
Deze avond willen we kennismaken met deze 
‘Theologie van het Lichaam’ en haar waarde voor 
onze tijd. 

NIEUW in de boekenstand! 
 
DOCAT is een toegankelijke en aantrekkelijke presentatie van de Sociale Leer van de Kerk.  De DOCAT 
verscheen inmiddels in vele talen en is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. Bisschop Van den Hende 
nam in het bisdom Rotterdam het initiatief tot de Nederlandse vertaling. 
 
De Paus ontving enkele jaren geleden het eerste (Duitse) exemplaar van DOCAT. De paus zei bij die 
gelegenheid dat jongeren geen ‘bankhangers’ moeten zijn maar zich actief in moeten zetten voor hun 
naaste en de opbouw van een rechtvaardige samenleving. In het voorwoord bij de DOCAT zegt paus 
Franciscus: “We kunnen met de kracht van het evangelie de wereld werkelijk veranderen.” 
 
DOCAT gaat in op de vier principes of uitgangspunten van de Sociale Leer van de Kerk. Zij vormen het 
echte hart van heel het katholiek handelen. Deze principes zijn: het algemeen welzijn, de waardigheid 
van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit. 
 
Het boek is mooi geïllustreerd, bevat vele citaten en nodigt uit tot verdere studie van de Sociale Leer, 
maar vooral tot een handelen om de wereld te veranderen. 
Voor 324 pagina’s zeer aantrekkelijk geprijsd.  € 9,95. 
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Eucharistische Aanbidding 
 

Het weekend over de Eucharistische 
Aanbidding onder leiding van pastoor Diederik 
Duzijn mogen we geslaagd noemen. Het heeft 
bevestigd waar ik zelf van overtuigd ben, dat 
alleen door het gebed nieuwe opleving van het 
geloof kan plaatsvinden, omdat het gebed de 
ademtocht van de ziel is.  

 
Het is de bedoeling dat in de kleine kamer 
naast de parochiezaal een kapelletje wordt 
ingericht waar de Eucharistische Aanbidding 
kan plaats hebben in de komende koude 
maanden.  
Een klein comité is het plan aan het uitwerken 
om tot een goede indeling te komen, naar dag 
en uur.  
Waarschijnlijk kunnen we eind november van 
start gaan.  
 
Pastoor Wagenaar 

Extra-Parochieavond over Gebouwenbeleid 
15 november 2022 
 

Op dinsdag 15 november wordt om 20.00 uur in de 
parochiezaal een extra parochieavond gehouden. 
Onderwerp van de avond is het Gebouwenbeleid 
van de parochie. De ‘Gebouwengroep’ heeft de 
opdracht een gebouwenplan voor de parochie op te 
stellen met een verwachting voor de jaren 2022-
2030. Medio 2023 moet de definitieve versie van 
het plan worden voorgelegd aan het 
parochiebestuur en de parochie. Daartoe zullen er 
twee parochieavonden worden belegd. 
 
Op de eerste avond, 15 november a.s., zal de 
‘Gebouwengroep’ verslag doen van de bevindingen 
tot nu toe. De ‘Gebouwengroep’ heeft aan de hand 
van een vragenlijst van het bisdom inmiddels een 
inventarisatie (fase 1) gemaakt op de onderdelen: 
gebouwen, financiën, bevolkingsopbouw en 
vitaliteit van de parochie. 
 
Voor de volgende fase moet in begin 2023 de 
Beleidsbepaling (fase 2) worden opgesteld voor de 
periode 2022-2030. Hiervoor is het gewenst om met 
parochie te bespreken of er verwachtingen en 
ontwikkelingen zijn die betrokken moeten worden 
in de financiële en ruimtelijke mogelijkheden van de 
parochie voor de toekomst. 
Ook dit zal op de parochieavond besproken worden. 
 
Het concept totale gebouwenplan zal in de eerste 
helft van 2023 aan de parochie worden voorgelegd. 
Wij nodigen u van harte uit om te komen. Dit gaat 
ons allen aan! 
 
Rieks Kroon, Egbert van der Werff en Ed van Zoelen 

Seniorenmiddag 15 november 

 
Op dinsdagmiddag 15 november zal er voor de Sint Martinusparochie weer een seniorenmiddag 
worden georganiseerd. 
Aanvang van de middag is om 14.00 uur in de parochiezaal. 
Het zal een gezellige middag worden. Laat u verrassen met de invulling van de middag.  
Om 16.30 uur zal de middag afgesloten worden. 
Mocht u met een taxi komen, bespreekt u dan alstublieft ook meteen weer de terugreis. 
Dat voorkomt langdurig wachten. In de namiddag is dat vaak 2 uur nadat u gebeld heeft. 
 
Graag tot ziens op 15 november a.s. Aanvang: 14.00 uur; Sluiting: 16.30 uur. 
 
Sinie Wories, Werkgroep Seniorenmiddagen 
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Wanneer, hoe en waarom luiden de klokken van de St.-Jozefkathedraal? (II) 
door Sible de Blaauw 

 
Door het jaar 
Met acht verschillende tonen kunnen de 
klokken van de St-Jozeftoren een grote 
diversiteit aan klanken in talrijke combinaties 
laten horen. De meest eenvoudige luiding is die 
voor de mis op weekdagen. Dan luidt gedurende 
twee minuten solo de klok Henricus. Het 
opschrift spreekt uit: “Tot Gods lof nodig ik, 
Henricus, de gelovigen uit”. 
 
Op de zaterdagavond en de zondag luiden er 
altijd meerdere klokken, in combinaties die 
passen bij de tijd van het kerkelijk jaar. Meestal 
vormen de secunde (een hele toonafstand) en 
de kleine terts (anderhalve toonafstand) de 
bouwstenen. Zoals de liturgische gewaden in de 
verschillende perioden van het jaar wisselen van 
kleur, zo geven ook de klokken in hun 
klankmotieven een specifieke kleur aan de tijd. 
Het meerstemmige gelui begint een kwartier 
voor de aanvang van de viering en duurt drie tot 
vijf minuten, afhankelijk van het aantal klokken 
dat mee luidt. 
 
Het belangrijkste gelui van de zondag is dat voor 
de hoogmis van elf uur. Voor de mis op de 
vooravond, zaterdag om vijf uur, is dezelfde 
combinatie te horen, ter aankondiging van de 
zondag. Deze zondagse luidingen bestaan uit 
vier klokken. Meestal is de Jozefklok de basis. 
Dit was de oude basklok van het gelui van 1948, 
toen ook de ‘feestklok’. Het opschrift luidt in 
vertaling: “Jozef word ik genoemd. Ik ben de 
stem van God, die de feestdagen aankondig”. 
Sinds 2020 is de rol van feestklok overgenomen 
door de Petrus en is de Jozef de zondagsklok 
door het jaar. 
 
We kunnen hier slechts enkele karakteristieke 
voorbeelden van motieven uit de luidorde 
noemen. Daarbij wordt verwezen naar het 
volgnummer van de klok: van groot (1) naar 
klein (8). 
 

In de Advent luiden op zondag alle Van 
Bergenklokken, die de vier begintonen van het 
adventslied O Heiland open wijd de poort laten 
horen (2-4-5-6). In de ‘groene tijd’ tussen  

Pinksteren en de Advent klinkt op gewone 
zondagen het zogenaamde Gloria-motief do-re-
fa, uitgebreid met een sol (2-3-5-6). In de 
Paastijd klinkt hetzelfde motief, maar dan een 
toon lager (1-2-4-5). De Petrusklok luidt mee om 
de liturgisch hoge rang van de zondagen tussen 
Pasen en Pinksteren uit te drukken (liturgische 
kleur: wit). 
 
Een stemmig gelui kenmerkt de zondagen van 
de Vasten. De vier klokken vormen een 
zogenaamde Dorische reeks (2-3-4-5), die wordt 
gekarakteriseerd door twee klokken die maar 
een halve toon (kleine secunde) van elkaar 
verschillen: de nieuwe Theresa en de oude 
Elisabeth. Dit meditatieve motief staat in 
contrast met de opgewekte combinatie van de 
groene zondagen vóór de Vasten. Deze heeft 
een relatief hoge ligging omdat niet de Jozef 
maar de Theresa als basis fungeert. Daarop is 
het zogenaamde Parcival-motief gebouwd (3-5-
6-7). 
 
Voor andere missen op zondagen, met name de 
Latijnse mis op zondagmiddag, wordt doorgaans 
met twee lichtere klokken geluid, in de 
toonafstanden terts of kwart. 
 

De klokken van de St.-Jozefkathedraal: 
naam, gietjaar, functie, toon. 
 

1. Petrus 2020 - Feestklok en Rouwklok – es’ 
2. Jozef 1948 - Zondagsklok – f’ 
3. Theresa 2020 - Angelusklok – g’ 
4. Elisabeth 1948 -Angelus-voorslagklok – as’ 
5. Henricus 1948 -Dagklok – bes’ 
6. Johannes 1948 - Doopklok – c’’ 
7. Caritas 2022 -Engelengelui 1 – es’’ 
8. Amor 2022 -Engelengelui 2 – f’’ 

Schema van een 
luidende klok aan een 
rechte as met 
vliegende klepel (links) 
en aan een krukas met 
vallende klepel 
(rechts). Naar: Rots – 
De Olde 2005. 
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Hoogfeesten en feesten 
De belangrijkste missen op de hoogfeesten van 
Kerstmis en Pasen zijn gereserveerd voor het 
zogenaamde plenum: het gelijktijdig luiden van 
(bijna) alle klokken. Omdat dit feestelijke 
volgelui geen herkenbaar motief heeft, maar het 
van muzikale harmonie moet hebben, blijft de  
Elisabeth-klok zwijgen. Dit omdat de halve 
toonafstand met de Theresa in zo’n overvloed 
van klanken storend werkt. Zoals bij de 
meerstemmige geluien gebruikelijk zetten de 
kleinste klokken in, om vervolgens stapsgewijs 
gezelschap te krijgen van de andere klokken. Op 
die manier gaat de klank van de kleinste niet 
verloren in de overmacht van de grotere 
klokken. 

Het kerkelijk jaar kent vele andere feesten van 
diverse rang. Voor elke feest geeft de luidorde 
een eigen combinatie van klokken aan, van twee 
tot zes. Op de hogere feesten is de grootste klok 
de basis van het gelui. Zo hebben de Maria-
feesten van 1 januari en 15 augustus een 
vijfgelui op basis van de begintonen van het 
Salve Regina (1-3-5-6-7). Op Hemelvaartsdag 
klinken de drie grootste klokken met het 
Alleluia-motief, bijgestaan door twee kleinere 
(1-2-3-5-7). Op Pinksteren geven zes klokken de 
tonen van het Veni Creator te horen. De 
gezinsmis op kerstavond wordt ingeluid door 
het zingende geluid van de beide kleinste 
klokken, het zogenaamde Engelengelui (7-8). 
 
Wanneer de mis op weekdagen in het teken 
staat van een feest- of gedenkdag van 
bijzondere rang, krijgt ook het klokgelui 
(normaal Henricus solo) een bijzonder accent. 
Zo luidt op het St.-Jozeffeest (19 maart) het 

fraaie duet van de oude Jozef en de nieuwe 
Theresa (2-3). De dag van de kerkwijding van de 
St.-Jozefkathedraal (25 mei) wordt opgeluisterd 
door een licht viergelui (5-6-7-8). 
 
Bijzondere gelegenheden 
Bij typisch kathedrale plechtigheden is een groot 
gelui voorzien. Bij een bisschopswijding klinkt 
het plenum, bij diaken- en priesterwijdingen het 
uitgebreide Veni Creator-motief. Na de zegen 
begeleidt het feestelijke gelui van een 
uitgebreide majeur drieklank (1-3-5-7) de 
kerkgangers bij het uitgaan. Dat is trouwens ook 
het geval na de hoogmis van Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren. 
 
Natuurlijk luiden er ook klokken bij de liturgie 
van levensmomenten als huwelijk en uitvaart. 
Voor een huwelijksmis luiden drie klokken met 
de begintonen van het Te Deum (3-5-6). Bij een 
uitvaart luidt de Jozefklok voorafgaand aan de 
mis, terwijl de Petrus het uitdragen van de 
overledene uit de kerk begeleidt. 
 
Tenslotte zijn er ook ‘profane’ momenten van 
feest of gedachtenis waarbij de kerkklokken zich 
laten horen. Zo luiden de twee grootste klokken 
bij de Dodenherdenking op 4 mei. Feestelijke 
momenten zijn het begin 
van het Nieuwe Jaar, 
Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en Gronings Ontzet. Dan 
stemmen de klokken van 
de St.-Jozefkerk in met die 
van de Martini- en de Der 
Aa-toren in een stedelijk 
feestgelui. Hierbij klinkt het 
zogenaamde Westminster-
motief, naar het carillon 
van de Big Ben (1-4-5-6). 
Deze luidingen zijn 
geprogrammeerd in de 
computer. 
Dit alles en nog veel meer is vastgelegd in de 
luidorde voor het St.-Jozefgelui die sinds dit jaar 
wordt gevolgd. Doel is dat het doordachte, 
gedoseerde, gevarieerde en cyclisch 
terugkerende gebruik van de klokken het geloof 
en het leven van iedereen die zich betrokken 
voelt bij de St.-Jozefkerk mag ondersteunen en 
verblijden. 

De klokken 6, 4 en 5 (v.l.n.r.) bovenin de grote klokkenstoel 

De Petrusklok met de 
afbeelding van de Heilige 
Martinus (2020) 
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Advent – wederkomst van de Heer 

 

De lezingen van de eerste zondag van de Advent 
in jaar C zijn een aansporing om zich bewust te 
worden van de eindigheid van het leven op 
aarde en van de wereld, en daaruit de nodige 
conclusies te trekken voor ons leven nu: eens zal 
de Heer wederkomen in heerlijkheid om 
blijvend heil te brengen voor hen die waakzaam 
uitzien naar zijn komst. 
 
Het evangelie van de eerste zondag van de 
Advent is een aankondiging van de op handen 
zijnde komst van de 
Mensenzoon in 
heerlijkheid, op een 
onbekende dag en 
onbekend uur. Wij 
worden aangespoord om 
waakzaam en alert te 
zijn, vreesaanjagende 
tekenen aan de hemel 
en op aarde te 
verwachten, en ons niet 
te laten verrassen. Het is 
altijd indrukwekkend zo 
de Advent te beginnen, 
omdat deze tijd 
onvermijdelijk Kerstmis 
voor de geest roept; op veel plaatsen is het 
algemeen gevoel al bezig met de lieflijke 
voorstellingen van de geboorte van Jezus in 
Betlehem. De liturgie laat ons echter deze 
beelden zien in het licht van andere beelden, die 
ons eraan herinneren hoe dezelfde Heer, 
geboren in Betlehem, ‘zal wederkeren in 
heerlijkheid om te oordelen levenden en 
doden’, zoals het Credo zegt. Op deze zondag 
worden de christenen eraan herinnerd dat zij 
zich altijd moeten voorbereiden op deze komst 
en het oordeel. De Advent vormt waarlijk deze 
voorbereiding: de komst van Jezus met Kerstmis 
is nauw verbonden met zijn komst op de laatste 
dag. 
 
De lezing uit de profeet Jeremia kan worden 
geïnterpreteerd als een aanduiding van zowel 
de uiteindelijke komst in heerlijkheid van de 
Heer, als van zijn eerste komst in ‘de 
nederigheid van het vlees’, waaraan Kerstmis 
zelf herinnert. Zowel Jesaja (jaar A) als Jeremia 

(jaar C) verkondigen dat ‘die dagen zullen 
komen’. In deze liturgische context wijzen de 
woorden die volgen, duidelijk naar de eindtijd; 
maar zij verwijzen ook naar het op handen 
zijnde hoogfeest van Kerstmis. 
Op deze eerste zondag van de Advent richt de 
Kerk echter ook de blik op de terugkeer van 
Jezus in glorie en majesteit. En zijn wij klaar? 
Nee, wij zijn dat niet en wij hebben inderdaad 
een tijd van voorbereiding nodig. Het 
collectagebed van deze zondag smeekt: 

‘Almachtige God, wij vragen U: geef uw 
gelovigen de bereidheid Christus, die 
komende is, tegemoet te gaan met 
werken van gerechtigheid’. 
 
Het Evangelie van Lucas, dat in jaar C 
wordt gelezen, geeft een bijzonder 
levendig beeld van de eindtijd. Onder 
de schrikwekkende tekenen die zullen 
verschijnen, voorspelt Jezus een teken 
dat al de andere in de schaduw zal 
stellen, nl. zijn verschijning als Heer van 
de heerlijkheid. Hij zegt: ‘Dan zullen zij 
de Mensenzoon zien komen op een 
wolk, met macht en grote heerlijkheid’. 
Voor ons, die Hem toebehoren, moet 

dit geen dag zijn waarop wij beven van angst. 
Integendeel, Hij zegt: ‘Wanneer zich dit alles 
begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw 
hoofden omhoog, want uw verlossing komt 
nabij’. 
Men kan zich afvragen waarom wij een 
dergelijke houding van vertrouwen moeten 
aannemen op de laatste dag. Zeker, dat vraagt 
om een nauwgezette voorbereiding en het 
vereist enige verandering in ons leven. Dat is 
wat de tijd van de Advent met zich meebrengt, 
waarin wij de waarschuwing van de Heer in 
praktijk moeten brengen: ‘Zorgt ervoor dat uw 
geest niet afgestompt raakt door een roes van 
dronkenschap en de zorgen van het leven. 
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in 
staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen 
die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt 
houden voor het aangezicht van de 
Mensenzoon’. 
 
Bron: www.rkliturgie.nl 
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Gerechtvaardigd door Jezus Christus 

 
Tijdens een van zijn algemene audiënties sprak 

paus Franciscus over het leven voor- en het leven 

nadat we tot geloof in Jezus Christus komen.  

 

De apostel Paulus heeft ons geleerd dat de 

‘kinderen van belofte’ (Galaten  4: 28) - wij 

allemaal dus die gerechtvaardigd zijn door Jezus 

Christus - niet onder de knoet van de wet leven, 

maar geroepen zijn tot een leven vol inzet in de 

vrijheid van het evangelie. Wat is dan volgens de 

brief aan de Galaten de rol van de wet? Paulus 

lijkt de christenen voor te stellen de 

heilsgeschiedenis in tweeën te delen. Er zijn 

twee momenten: voordat we in Jezus Christus 

zijn gaan geloven en nadat we het geloof 

hebben ontvangen. Centraal staan de dood en 

verrijzenis van Jezus, die Paulus verkondigde om 

mensen tot geloof te brengen. Wij worden 

gerechtvaardigd door het kosteloze geloof in 

Jezus. Daarom is er sprake van een ‘voor’ en een 

‘na’ als het gaat om de wet. 

 

De tijd ervoor wordt bepaald door het feit dat 

mensen ‘onder de wet staan’. Wie het pad van 

de wet koos, werd gered en gerechtvaardigd. Na 

de komst van Jezus moet er geleefd worden 

volgens de Geest (Galaten 5: 25). Paulus zegt 

het als volgt in de brief aan de Romeinen: ‘Toen 

het vlees ons bestaan nog bepaalde, werden 

onze daden beheerst door zondige begeerten, 

die de wet in ons opwekte en die slechts winst 

opwierp voor de dood. Nu echter zijn wij dood 

voor de wet en ontslagen van haar boeien’ 

(Romeinen  7: 5-6). 

 

De Thora, dat wil zeggen de wet, was een 

grootmoedige daad van God jegens het volk. Na 

Gods keuze voor Abraham was de wet zijn 

andere grote daad: de weg uitstippelen om 

voorwaarts te gaan. Natuurlijk legde de wet 

beperkingen op, maar tegelijkertijd beschermde 

die de mensen, werden ze erdoor onderwezen, 

gedisciplineerd en ondersteund in hun 

zwakheid. 

 

Paulus is ervan overtuigd dat de wet een 

positieve rol heeft, maar het is een rol met een 

beperkte duur. De duur ervan kan niet oneindig 

worden verlengd, omdat die samenhangt met 

het volwassen worden van mensen en hun 

keuze voor vrijheid. Als men eenmaal tot geloof 

is gekomen, moet de wet wijken voor een 

andere autoriteit. De geboden bestaan, maar ze 

rechtvaardigen ons niet. Wat ons rechtvaardigt 

is Jezus Christus.  

 

De geboden moeten worden nageleefd, maar ze 

geven ons geen rechtvaardigheid. Het is het 

kosteloze van Jezus, de ontmoeting met Jezus 

die ons vrijelijk rechtvaardigt. Jezus ontvangen is 

de verdienste van het geloof. Wat doen wij dan 

met de geboden? We moeten ze in acht nemen, 

als hulpmiddel bij de ontmoeting met Jezus 

Christus. Het is goed je af te vragen of je nog in 

het moment leeft waarin je de wet nodig hebt, 

of dat jij je er bewust van bent dat je genade 

hebt ontvangen een kind van God te zijn om te 

leven in liefde.  

 

Hoe leef ik? In de angst dat ik naar de hel ga als 

ik dit of dat doe? Of leef ik met de hoop, met de 

vreugde van de kosteloze verlossing in Jezus 

Christus? 
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Ik kom er niet meer uit! Kan de parochie 
hulp bieden? 
 
Steeds vaker horen, zien 
en lezen we dat vele  
Nederlanders moeite 
hebben om financieel  
de eindjes aan elkaar te  
knopen. Alles wordt 
veel duurder en dan heb- 
ben we het niet alleen  
over de dagelijkse bood- 
schappen, maar ook over het sportabonnement 
van de kinderen en natuurlijk ook de 
energiekosten. 
De overheid helpt gelukkig door een (groot) deel 
van de energiekosten te vergoeden vanaf dit jaar 
en het komende jaar. Vanaf 1 januari 2023 gaat 
het minimumloon met 10% omhoog. En dat geldt 
ook voor de AOW. Ook gemeenten steunen met 
diverse maatregelen hun inwoners. Maar soms is 
dat niet voldoende. Weet in dat geval, dat uw 
parochie u ook kan helpen. Uw parochie heeft 
een eigen instelling daarvoor: PCI Sint Martinus. 
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling en die 
richt zich in hoofdzaak op de zeven lichamelijke 
werken van Barmhartigheid.  
 
In principe kan iedere parochiaan in nood een 
beroep doen op de PCI, waarbij er niet gekeken 
wordt naar het inkomen en geen formulieren 
ingevuld hoeven te worden. De menselijke maat 
en vertrouwen staan voorop. Waarbij kan de PCI 
helpen?  
De PCI kan bijvoorbeeld voor een deel 
ondersteunen bij: 

• de dagelijkse boodschappen of 

• een tweedehands wasmachine of 

• sportkleding voor de kinderen of 

• een fiets. 
 
Als deze situatie op u van toepassing is kunt u uw 
hulpvraag of verzoek mailen aan onze eigen 
Parochiële Caritas Instelling Sint Martinus via 
pci@stmartinusparochie.nl. 
Uw privacy is bij ons gewaarborgd. 
 
Nanja Borst (voorzitter) 
Maame Dijksterhuis (secretaris) 
Ed van Zoelen (penningmeester) 

ADVENTSACTIE 2022 
 

Help zusters in Oekraïne helpen 

 
De Sint Martinusparochie steunt als Adventsactie 
2022 een project om de financiële positie te 
verbeteren van zustercongregaties in Oekraïne 
die door de oorlog geen inkomsten meer 
hebben. 

 

In normale tijden geven de zusters, die werkzaam 
zijn in acht verschillende centra, catechese in de 
parochies en scholen en werken ze in de 
sacristieën. Door de oorlog zijn de 
catecheselessen echter opgeschort en wordt de 
liturgie op veel plaatsen niet gevierd. Ook de 
retraites, die een belangrijk deel van de 
inkomsten van de congregatie uitmaakten, zijn 
geannuleerd omdat er vluchtelingen in de 
retraitecentra worden opgevangen. De zusters 
zijn hun belangrijkste bronnen van inkomsten 
daarmee kwijtgeraakt. 
Hoewel ze zelf in nood verkeren, delen de zusters 
het weinige dat ze hebben met hen die nog 
armer zijn dan zijzelf. Zij koken nog steeds 
maaltijden voor arme en oudere mensen die nog 
in hun eigen huis leven en koken en kopen 
levensmiddelen voor de vele vluchtelingen die zij 
opvangen.  
 
Helpt u deze zusters in deze moeilijke tijden? 
Met uw bijdrage van bijvoorbeeld € 25,- kan een 
zuster twee weken rondkomen en belangrijk 
werk, als uiting van de christelijke naastenliefde, 
blijven doen.  
Graag sluit onze parochie aan bij dit project. U 
doet toch ook mee? 
 
Maak uw bijdrage over op rekening NL89 INGB 
0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie onder 
vermelding van Adventsactie 2022. Ook kunt u 
uw bijdrage in de gele bus achter in de kerk 
doen. 
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Activiteiten in en rond de St.-
Franciscuskerk 
 
St. Franciscusschool op bezoek 
De leerlingen van de St. Franciscusschool zijn op 
4 oktober van hun school lopend naar de kerk 
gegaan. De St. Franciscusschool is in de loop van 
jaren gegroeid  en is nu volwaardig van groep 1 
t/m 8. Dit levert een kerk op die goed gevuld is 
met kinderen. 
 
De leerlingen begonnen met het zingen van het 
Zonnelied van Franciscus.  
Hierna werden de kaarsen aangestoken van elke 
groep. De kaars van de groep gaat de gehele 
schoolperiode mee met de klas en bij speciale 
gelegenheden brandt de kaars in de klas. 
Pastoor Arjen Jellema vertelde over het leven van 
St. Franciscus, naast dat hij goed voor de dieren 
was hij, sloot hij ook niemand uit. In de lessen en 
tijdens het buitenspelen zou het fijn zijn als ze 
net als St. Franciscus niemand zouden buiten 
sluiten. Net als in het lied “Stel je voor dat er 
geen dieren zouden zijn” waarin veel dieren 
voorkomen, vertelde een aantal leerlingen wat 
hun lievelingsdier is en wat ze zouden kunnen 
doen om goed voor de dieren in de natuur te 
zorgen. Na het gebed en het bidden van het Onze 
Vader zongen de leerlingen nog het lied “Dank u 
wel”. Tijdens het komende schooljaar komen de 
leerlingen ook met Kerst en Pasen naar de kerk. 
 
Tuin naast Franciscuskerk is weer verzorgd 
Naast de St.-Franciscuskerk is een tuin waar 
ondanks de droge zomer het onkruid toch 
gegroeid was. Tussen de tegels, onder de 
buxusstruiken en ook tussen de steentjes was het 
onkruid duidelijk aanwezig. Het was weer tijd om 
de tuin goed aan te pakken. 
 
Op zaterdag 17 september was het zover. Tussen 
een paar buitjes door, werd met vereende 
krachten de tuin weer netjes gemaakt. 
Samen met de vrijwilligers van de Poolse 
gemeenschap ziet de tuin er weer mooi uit. 
Na al dat harde werk stond de koffie en thee 
klaar.  
 
Mocht u nu de volgende keer ook graag 
meehelpen om de tuin weer netjes te maken dan 
kunt u zich altijd melden! 

Verslag Ontmoetingsdag 2022 
 
Gelukkig is er van uitstel geen afstel gekomen. Op 
woensdag 26 september j.l. kon de 
Ontmoetingsdag van de Sint Martinus parochie 
weer plaats vinden. 
Het was fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer 
eens gezellig te kunnen ontmoeten. Iemand 
maakte de opmerking “Wat zijn we allemaal 
ouder geworden”. Ja, na deze lange periode viel 
dat toch wel op, maar we blijven jong van hart. 
Pastoor Wagenaar verwelkomde ons en 
natuurlijk was er koffie met gebak. Er viel veel bij 
te praten.  
Onze bisschop, Mgr. Van den Hout, kwam ook 
een kopje koffie drinken en vertelde nog over de 
reis naar Lourdes, waarvan hij de dag ervoor net 
terug was gekomen. Op zijn vraag wie van ons 
van plan was, of hoopte nog een keer op 
bedevaart naar Lourdes te gaan, gingen er veel 
vingers de lucht in. Wie weet wat er nog 
gebeuren gaat. Na een kleine quiz. was het tijd 
om naar de Eucharistieviering te gaan. Hierna 
werd ons een lunch aangeboden, die men zich 
goed liet smaken. 
 
Het middagprogramma werd verzorgd door 
Egbert van de Werff. Hij verzorgde een bijzonder 
boeiende lezing en verduidelijkte deze aan de 
hand van mooie projecties. Het onderwerp was: 
Wat vieren wij op 28 augustus? Wat was de 
aanleiding tot deze strijd en wie waren hierbij 
betrokken? Wie was ,Bommen Berend’, de 
bisschop van Munster? Van kindsbeen af vieren 
Groningers 28 augustus, maar de achtergrond 
kennen de meeste mensen eigenlijk niet. Egbert 
wist de hele zaal gedurende zijn lezing geboeid te 
houden. Het bleef muisstil. 
 
Toen was het tijd voor de Bingo. Er waren mooie 
prijzen te winnen. Onze nieuwe voorzitter Sinie 
Wories werkt in een bekende woonwinkel. Dat 
kon je aan het uitgebreide prijzen aanbod wel 
zien. 
Tussen de bedrijven door werden we getrakteerd 
op een hapje en een drankje. 
Veel te vroeg naar onze zin meldde zich de eerste 
taxi en kwam er een einde aan deze geslaagde 
Ontmoetingsdag. 
 
Tot de volgde seniorenmiddag. 
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Kan iemand zichzelf vergeven? 
 
Vanuit de stilte van mijn jaarlijkse retraite schrijf 
ik deze column over de vergeving van God, een 
onderwerp waar we van de ene kant gemakkelijk 
over denken, en van de andere kant moeilijk over 
doen. We denken er gemakkelijk over omdat we 
ervanuit gaan dat God onze zonden wel vergeeft. 
We doen er moeilijk over omdat we helemaal 
niet zo gemakkelijk tegen Hem zeggen wat we 
verkeerd hebben gedaan. 
 

God zal onze zonden alleen vergeven – en kan 
onze zonden alleen vergeven – als wij werkelijk 
inzien wat we verkeerd gedaan hebben, daar 
werkelijk spijt van hebben en Hem om vergeving 
vragen. Zonder een besef van zonde botst Gods 
barmhartigheid op een obstakel dat wij zelf niet 
willen wegnemen. Dit kunnen wij gemakkelijk 
begrijpen als we het vergelijken met menselijke 
situaties. Ik kan een ander pas vergeven als die 
ander tegenover mij spijt betuigt en ik in mijn 
gekwetste gevoelens gekend ben. De harmonie 
wordt pas hersteld wanneer de kwestie wordt 
uitgepraat. Als het niet wordt uitgesproken en 
aanvaard blijft de afstand tussen de zondaar en 
de benadeelde bestaan. 
 

Het gaat er ook om dat God ons serieus neemt; 
Hij bagatelliseert niet wat we doen en laten. 
Serieus genomen worden in het kwaad dat we 
hebben aangericht kan pijnlijk zijn, maar is 
uiteindelijk helend. Een beroep doen op Gods 
barmhartigheid betekent ook dat ikzelf mijn 
leven serieus neem, dat ik bereid ben 
verantwoording af te leggen en dat ik niet 
vermetel en bij voorbaat op Gods barmhartigheid 
vertrouw.  
 

Soms krijgen we van iemand de suggestie dat we 
onszelf moeten vergeven. Dat is waar, maar niet 
helemaal. We moeten inderdaad onszelf 
aanvaarden zoals we zijn, ons karakter, onze 
geschiedenis, onze daden en gedachten. Juist dan 
kan het besef doordringen dat de vergeving van 
God moet komen en dat er een woord van de 
Andere Kant moet komen. Een priester kan in het 
sacrament van boete en verzoening zo’n woord 
van vergeving namens God uitspreken. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

K.V.G Nieuws   Seizoen 2022-2023 
(Jaarthema: Met elkaar voor elkaar) 
 

Dinsdag 22 november.  
Erik Hulsegge vertelt....... 
Erik Hulsegge is redacteur en presentator bij RTV 
Noord. Hij schrijft iedere zondag zijn column: 
Hulsegge op zondag. Erik komt ons vermaken met 
serieuze en luchtige verhalen. Deze avond zijn 
introducés van harte welkom. 
De avonden worden gehouden in wijkcentrum De 
Berk, Berkenlaan 238 (Selwerd);  
tel. 050 – 5770601. 
Tot ziens, Betsy Dietvorst. (tel. 5711343) 

Ignatiaans bidden – digitale 
adventsretraite 
 
Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de Advent en de 
Veertigdagentijd. Zij beoogt mensen te helpen in 
hun gebed tijdens speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. ‘Het Woord is mens 
geworden’ is de titel van de vijftiende digitale 
adventsretraite 2022 van de jezuïeten. De retraite 
gaat op zondag 27 november van start en loopt 
tot zondag 25 december. Deelnemers aan de 
digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een 
innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser 
te beleven. 
 
Ignatiaanse spiritualiteit helpt je God te zoeken 
en te vinden in alle dingen. Deze spiritualiteit 
komt voort uit de persoonlijke ervaring van 
Ignatius van Loyola, de stichter van de 
jezuïeten. De digitale retraites van Ignatiaans 
Bidden zijn geïnspireerd op de Ignatiaanse 
spiritualiteit. Ignatius was ervan overtuigd dat je 
God kunt vinden in alle facetten van het leven. 
Dat betekent dat alles, van liefdesrelaties tot 
vriendschap en van geluk tot lijden – alles – 
onderdeel is van het geestelijk leven. Dit komt 
allemaal samen in de Geestelijke Oefeningen die 
Ignatius schreef.  
 
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Zie 
voor meer informatie deze website. 
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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 

St. Franciscusschool op bezoek in de Franciscuskerk op 4 oktober 

Tuinwerkzaamheden door vrijwilligers bij de St. Franciscuskerk 


