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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 

2 

18 februari 2023 
t/m 

24 maart 2023 

 
28 januari 

 

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 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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Alweer een nieuw begin 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik even 

terugblikken op de prachtige kerstvieringen. 

Het was de eerste gewone Kerstmis na corona 

en het was als daarvoor met volle vieringen.  

God was niet vergeten. Zoals ik ook van elders in 

het land hoorde dat de kerstvieringen alom zeer 

druk bezocht waren – alle negatieve 

berichtgeving over teruglopend kerkbezoek ten 

spijt. 

De St.-Jozefkathedraal was fraai getooid met 

bloemstukken gemaakt door de dames van de 

bloemengroep. Wederom trok de groots 

opgezette kerststal talloze bezoekers in de hele 

kerstweek. 

Het koor o.l.v. Sjoerd Ruisch heeft een 

feestelijke mis gezongen met vertrouwde 

kerstliederen die het hart verwarmen en de 

liturgie was mooi en plechtig dankzij de vele 

misdienaars en acolieten. In de gezinsmis zong 

een koortje bekende en buitenlandse 

kerstliederen o.l.v. David van Laar. Evenzo 

feestelijk was het in de St.-Franciscuskerk 

dankzij Carla Lukassen en een aantal 

medewerkers onder wie vader Louis. 

 

Nu zijn we al halverwege de eerste maand en 

komt de jaarlijkse Bidweek voor Eenheid onder 

de christenen in zicht. In onze stad is er onder 

meer op zondag 15 januari een gezamenlijke 

Vesperdienst in de Nieuwe kerk om 17.00 uur 

met ‘Lessons and Carols’. 

Het blijft een belangrijke opdracht 

om elkaar als christenen te zoeken 

en wegen te vinden die ons dichtbij 

elkaar kunnen brengen. Daarin is 

ons voornaamste bindmiddel het 

gebed dat ons samen bij de Heer 

brengt. 

 

2 Februari vieren wij de Opdracht 

van de Heer in de tempel, veertig 

dagen na zijn geboorte volgens de 

wet van Mozes, met die wonderlijke ontmoeting 

van de oude Simeon, staande voor het oude 

Israël. Simeon erkent Christus als het Licht dat 

voor alle volkeren; het Licht zal bejubeld worden 

maar ook afgewezen – tot op onze dagen. 

Simeon spreekt ook tot Maria wier hart met een 

zwaard zal worden doorboord. 

De moeder lijdt immers met haar Zoon. Zo 

roepen wij Maria aan als Onze Lieve Vrouw van 

Smarten. Wij vieren het feest van Maria 

Lichtmis, zoals het vroeger werd genoemd, met 

een gezongen H. Mis om 12.30 uur beginnend 

achter in de kerk met een lichtprocessie. 

 

Na het geestelijke het wereldlijke in de zin van 

de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De Kerken doen 

een beroep op u om het mogelijk te maken dat 

uw kerkgebouw open en uw gemeenschap in 

stand blijft, dankzij uw jaarlijkse kerkbijdrage. 

Namens het parochiebestuur, vraag ik u om 

door uw kerkbijdrage te zorgen dat onze 

parochie, met twee fraaie kerken, kan blijven 

functioneren. Daarbij wil ik er graag op wijzen 

dat vooral in de St.-Jozefkathedraal de 

gemeenschap zeer internationaal is, met een 

eigen internationale H. Mis op zaterdag om 

17.00 uur, door velen bezocht. 

De kathedraal is ook een plek waar jonge 

mensen de weg naar het geloof vinden, omdat 

zij een feestelijke en sacrale liturgie treffen waar 

ze zich, in hun zoektocht naar zin 

en verdieping van hun leven, toe 

aangetrokken voelen. Telkens 

melden zich jonge mensen voor 

nadere begeleiding. Dat mag een 

extra aansporing zijn. 

 

Onze bede blijft dat velen in 

2023 de weg naar Onze Lieve 

Heer vinden. 

 

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 – 14-15 januari 2023, 2e zondag door het jaar 

Lezingen             Jesaja  49: 3, 5 - 6      |      1 Korintiërs  1: 1 - 3      |      Johannes  1: 29 - 34 

                               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 – 21-22 januari 2023, 3e zondag door het jaar 

Lezingen        Jesaja  8: 23b  -  9: 3     |     1 Korintiërs  1: 10 - 13, 17     |     Matteüs  4: 12 - 23 

                               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 – 28-29 januari 2023, 4e zondag door het jaar 

Lezingen          Sefanja  2: 3 en 3: 12 - 13    |    1 Korintiërs  1: 26 - 31     |     Matteüs  5: 1 - 12 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

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

 

Donderdag – 2 februari 2023, Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 

Lezingen            Maleachi  3: 1 - 4   of Hebreeën   2: 14 - 18      |      Lucas  2: 22 - 40 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   12:30 Gezongen H. Mis met kaarsenwijding 
     

 

 
 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/Zondag – 4-5 februari 2023, 5e zondag door het jaar 

Lezingen         Jesaja  58: 7 - 10      |      1 Korintiërs  2: 1 - 5      |      Matteüs  5: 13 - 16   

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis   

   17:00 H. Mis (Pools) 
     

 

Zaterdag/Zondag – 11-12 februari 2023, 6e zondag door het jaar  

Lezingen          Sirach  15: 15 - 20      |      1 Korintiërs  2: 6 - 10      |      Matteüs  5: 17 - 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 
     

 
 
Misintenties 

St.-Jozefkerk 

15 januari: Jan Lokin 
  Tiny Ipema – Westhoff 
22 januari: Jan van Schaik 
  Jan Lokin 
  Tiny Ipema – Westhoff 
29 januari: Jan Lokin 
  Tiny Ipema – Westhoff 
5 februari: Jan Lokin 
  Tiny Ipema – Westhoff 
12 februari: Jan van Schaik 
  Overleden zoon Hans 
  Jan Lokin 

Collectedoeleinden 
 
15 januari: 1. Parochie 
  2. Actie Kerkbalans 
22 januari: 1. Parochie 
  2. Voedselbank 
29 januari: 1. Parochie 
  2. Energiekosten 
5 februari: 1. Parochie 
  2. Priesteropleiding bisdom  
12 februari: 1. Parochie 
  2. Bloemversiering kerken 

Familieberichten 

 
Door het H. Doopsel werden in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 
 Alonso da Silva 
 
Opgenomen in onze geloofsgemeenschap door 
H. Doopsel en H. Vormsel: 
 Shanna Holleman 
 
Overgegaan naar het Vaderhuis: 
 Tiny Ipema-Westhoff (94 jaar) 

R.K. Kerkhof 
 
Maandag 6 februari (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.  
Wij hopen u op donderdag 2 februari te kunnen 
begroeten in de kapel. 
Na afloop is er koffiedrinken in de Plutozaal. 
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Begroting Sint Martinusparochie 2023 
 

Het parochiebestuur heeft de begroting voor 
het jaar 2023 vastgesteld. In de begroting kijken 
we een jaar vooruit. We weten aardig met 
welke kosten we te maken hebben. De hoogte 
van de kosten zal echter nog onduidelijk zijn als 
gevolg van de sterk gestegen prijzen, zoals de 
kosten voor energie, personeelskosten en 
overige kosten. We zullen daarom spaarzaam 
omgaan met onze inkomsten en alle uitgaven 
bewust blijven beoordelen. Voor 2023 zijn onze 
inkomsten en uitgaven aardig in evenwicht 
gebracht. Onze inkomsten bestaan hoofdzakelijk 
uit uw kerkbijdragen, de collectes, bijzondere 
vieringen en giften.  
 

In januari starten we weer met een nieuwe 
Actie Kerkbalans. We zijn kerk om ons geloof 
met elkaar en voor God te belijden. Dit doen we 
graag in onze vertrouwde kerkgebouwen en in 
onze rijke traditie. Helpt U de parochie om dit 
werk nu en in de toekomst te kunnen 
voortzetten? We rekenen op uw ruime 
kerkbijdrage voor 2023 en daarna. 
 

Als u de Kerkbijdrage betaalt, kunt u dit ook van 
uw inkomstenbelasting aftrekken. Geeft u 
meerdere jaren, dan kan het verstandig zijn om 
uw bijdrage in de vorm van een periodieke gift 
te doen. Hiervoor kunt u eenvoudig een 
overeenkomst opstellen met de parochie en zo 
uw kerkbijdrage volledig aftrekken in uw 
belastingaangifte. Meer informatie kunt u 
vinden op onze website 
www.stmartinusparochie.nl/actie-kerkbalans. 
 

Betaalt u collectes via Givt? Dan kunt u het 
jaaroverzicht daarvan ook gebruiken voor uw 
belastingaangifte. 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen! 
 

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2023. 
 

Vol goede moed willen wij blijven, ook al wordt 
het leven er niet gemakkelijker op. Gelukkig is 
de corona in zijn zwaarste vorm voorbij, al is die 
nog niet helemaal weg. We blijven vol goede 
moed. We merken het in het kerkelijk leven. De 
zondagsmissen trekken weer aan, alsook de 
sacramentsbedieningen zoals doopsel, huwelijk 
en ziekenzalving. We zijn, zoals de Kerk eigenlijk 
altijd is, in een fase van opbouw. De vele 
werkgroepen zijn weer volop actief, deels met 
nieuwe mensen, zoals bijvoorbeeld de 
werkgroep Seniorenmiddagen met een zeer 
geslaagde middag – voor het eerst weer na 2 
jaar. De Crèche-groep is opnieuw bemand, 
alsook de Kinderwoorddienst. 
 

Een nieuw initiatief dat door velen is opgepakt, 
is een wekelijkse Eucharistische Aanbidding in 
een kleine ruimte in de pastorie, steeds per uur 
door één of twee mensen bemand. Want we 
moeten een biddende Kerk zijn en ons zo aan de 
Heer toevertrouwen. De sombere 
ontwikkelingen in Europa vragen eens te meer 
om bezinning en gebed, bekering in ons leven 
en in ons eigen land. 
 

Voor alle activiteiten, de kerkgebouwen, nog 
komende restauraties hebben we uw jaarlijkse 
bijdrage dringend nodig. Daarom doen we een 
beroep op u om uw levende parochie van Sint 
Martinus in stand te houden. 
 

Bij voorbaat dank ik u namens het 
parochiebestuur. 
 

Pastoor-plebaan Rolf Wagenaar 
 

  LASTEN 2023 BATEN 2023

Persoonskosten € 67.500 Bijdragen parochianen € 141.000

Kerkelijke gebouwen € 56.500 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen € 26.650

Kosten eredienst € 12.750 Functionele inkomsten € 9.800

Kosten pastoraal € 4.500

Verplichte en vrijwillige bijdragen € 22.150

Beheerkosten € 12.900

Incidentele lasten € 1.000

Voordelig saldo € 150

TOTAAL LASTEN € 177.450 TOTAAL BATEN € 177.450

http://www.stmartinusparochie.nl/actie-kerkbalans


 BERICHTEN 

7 

Dré Kessels in het zonnetje gezet met Sint Martinuspenning 

 

De heer Kessels, Dré voor intimi, heeft jongsleden september aangegeven “met pensioen” te gaan als lid 

van de telploeg. Als net tachtiger is het niet gek om met emeritaat gaan, toch? 

 

Tijdens het jaarlijkse onderonsje van de telploeg op de laatste dag van het jaar hebben wij Dré in het 

zonnetje gezet. Eerst met enkele woorden van Ed van Zoelen in zijn rol als coördinator van de telploeg. 

Gedurende het tellen ontstonden er zeer regelmatig boeiende conversaties met Dré over allerlei 

onderwerpen. Ook na afloop als we in de zomer wel eens een pintje pakten op het terras. Verder heeft 

Dré drie telsystemen mee gemaakt. Onder mijn voorganger de heer R. van der Heyden (“de generaal” 

voor intimi) werd er wekelijks, handmatig geteld met kasboek. Het muntgeld werd bij marktkooplui 

gewisseld voor papier geld. Het papiergeld werd vervolgens in zogenaamde sealbags afgestort bij de ING 

Bank op het Hereplein. Sinds 2006 werd er nog wel handmatig geteld maar met behulp van telbakken. 

En er werd met twee ploegen van twee tellers eens in de twee c.q. drie weken geteld, zodat je eens in 

de vier of zes weken een telbeurt had. Aangezien op de markt de pinautomaat in zwang kwam werd 

zowel het munt- als papiergeld in zakken afgestort bij de bank. En sinds de invoering van de Geldmaat 

kon de telprocedure op de kop. Feitelijk tellen we nu niet meer, maar laten we dat over aan de 

telmachines van Geldmaat. Eens in de drie weken gaat aan het begin van de week een telploeg van twee 

personen het papiergeld afstorten, waarbij vooraf de doelcollectes wel met de hand wordt geteld, zodat 

duidelijk is wat er (incl. het muntgeld) overgemaakt kan worden aan de desbetreffende organisatie. Aan 

het eind van de week gaat de tweede telploeg het muntgeld afstorten per soort collecte (eerste collecte 

of doelcollecte, kaarsengeld en boekjesgeld). Per keer wisselen welke ploeg munt of papiergeld afstort. 

 

Na deze geschiedschrijving was het woord aan pastoor Wagenaar. Namens het kerkbestuur reikte 

pastoor Wagenaar de bronzen Sint Martinuspenning uit aan de heer Kessels inclusief oorkonde. De Sint 

Martinuspenning is in het leven geroepen om vrijwilligers van onze parochie te bedanken en te eren 

voor hun jarenlang dienstwerk. 

 

De heer Kessels had deze eer niet zien aankomen en bedankte pastoor Wagenaar hartelijk hiervoor en 

de collega tellers voor de plezierige samenwerking. Na het heffen van het glas hebben we nog een 

genoeglijke tijd samen doorgebracht met een smakelijke lunch. 

 

Ed van Zoelen 

 

 

Twee collectes met Givt mogelijk 

 

Gebruikt u voor de collectes de Givt-app? U kunt dan 2 collectes in één keer geven. Zo hoeft u uw 

telefoon maar één keer bij de schaal te houden.  

Werkwijze: – open de Givt-app; – vul het bedrag in voor de 1e collecte; – druk op Collecte toevoegen; – 

vul het bedrag in voor de 2e collecte; – houd uw telefoon boven de schaal of selecteer ‘Sint Martinus 

Groningen’ uit de lijst. 

Betaalt u collectes via Givt? Dan kunt u het jaaroverzicht gebruiken voor uw belastingaangifte. 
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De bijbelse betekenis van Lichtmis 

 

Op 2 februari, Lichtmis, vieren we het feest van 

de Opdracht van de Heer in de tempel. In het 

oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun 

zwangerschap niet deelnemen aan het 

openbare leven. Volgens de joodse wet 

(Leviticus 12) moest de moeder zich laten 

reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, 

konden de jonge ouders een duif en een ram 

offeren. Voor armen volstonden twee duiven. 

Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 

dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan 

gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook 

na de geboorte van Jezus. 

Simeon en Hanna wachten Jezus op in de 

tempel. De evangelist Lucas schetst hen als 

vertegenwoordigers van het Oude Verbond die 

hun vertrouwen in God bewaard hebben. 

Simeon had van de heilige Geest de belofte 

ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij 

de Messias had gezien. Nu neemt hij de baby in 

zijn armen en jubelt van vreugde: ‘Nu laat u, 

Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u 

hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de 

redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan 

van alle volken: een licht dat geopenbaard 

wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van 

Israël, uw volk.’ (Lucas 2: 29-32). 

 

De volkse en oude benaming van het feest op 

2 februari verwijst naar Maria: Maria-

Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste 

plaats over Jezus. Wat over Maria verteld 

wordt, staat altijd en overal in functie van 

Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon. Op 

Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de 

wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste 

maal onder het volk. De kerk gedenkt na 

de openbaring van de Heer aan de Drie 

Koningen op deze dag dus een nieuwe 

openbaring. Ook wij worden uitgenodigd om 

Jezus te laten zien aan de buitenwereld. Het 

tijdstip waarop we Lichtmis vieren, laat zien dat 

het de laatste feestdag is waarvan de datum 

verbonden is met Kerstmis. Overeenkomstig de 

joodse wet werd Jezus 40 dagen na zijn 

geboorte in de tempel opgedragen. Lichtmis valt 

daarom precies 40 dagen na Kerstmis. Hiermee 

wordt de kersttijd definitief afgesloten. Onder 

meer in Polen en Guatemala wordt Kerstmis 

gevierd tot Lichtmis. Kerstbomen worden daar 

niet, zoals in de meeste andere landen, na 6 

januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook 

in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis 

branden. 

 

Traditioneel worden op Lichtmis in de kerken 

kaarsen gewijd en, voorafgaand aan de 

eucharistieviering, kaarsenprocessies gehouden. 

Vandaar de naam Lichtmis. In verschillende 

talen verwijst de naam van het feest trouwens 

rechtstreeks naar kaarsen. Voor christenen staat 

de kaarsjesprocessie symbool voor de intrede 

van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij 

is het Licht dat geopenbaard wordt aan de 

heidenen, zoals de oude Simeon zingt (Lucas 2: 

22-40).   

 

Bron: www.kerknet.be 

http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=3056,3063
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1995/neovulgaat/lucas/2
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/verhaal-van-3-koningen-1-ster-en-1-kind-speelt-zich-af-jou
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/verhaal-van-3-koningen-1-ster-en-1-kind-speelt-zich-af-jou
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1995/neovulgaat/lucas/2
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1995/neovulgaat/lucas/2
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Verslag Parochieavond Gebouwenbeleid op 15 november 
 

Op 15 november j.l werd een parochieavond 
gehouden over het gebouwenbeleid. Op deze 
avond waren 19 parochianen aanwezig. Op 
verzoek van de Werkgroep Gebouwenbeleid 
was het parochiebestuur deze avond niet 
aanwezig. 
Aanleiding voor deze avond is de vraag vanuit 
het bisdom welke kerkgebouwen er in 2030 nog 
open gehouden kunnen worden. Het is een 
vervolgstap in het proces van fusies van de 
parochies in het bisdom. Hieronder volgt een 
samenvatting van de avond. 
 
In het eerste deel van de avond werd door de 
leden van de Werkgroep Gebouwenbeleid aan 
de hand van een powerpoint toelichting 
gegeven op de onderdelen Financiën (Ed van 
Zoelen), Gebouwen (Rieks Kroon) en Vitaliteit 
van de parochie (Egbert van der Werff). Bij het 
laatste onderdeel werden ook de uitkomsten 
van de inventarisatie van het kerkbezoek van 
oktober j.l. besproken en tevens de 
werkgroepen en vrijwilligers in de parochie. 
 
In het tweede deel van de avond vond een open 
gesprek plaats rond de vragen: Hoe ziet de 
ontwikkeling van de parochie er uit bij 
ongewijzigd beleid? Wat zou er gedaan kunnen 
worden om de afname in vitaliteit te stoppen? 
 
Op dit moment zijn in de parochie eucharistie 
en de sacramenten de kern van de 
gemeenschap. Daar draait alles om. Liturgie en 
gebed is uiteraard belangrijk, maar we moeten 
op meer fronten een vitale parochie zijn. 
Er ontbreekt samenhang in de 
parochiegemeenschap. Afgezien van alles rond 
de sacramenten is het geen levende 
gemeenschap. Nu bouwen we niet aan een 
parochiegemeenschap. Initiatieven krijgen geen 
gelegenheid geboden. 
We kunnen parochianen meer binden aan de 
parochie, door te inspireren en te binden door 
middel van activiteiten. Voorbeelden: fietstocht, 
startactiviteit in één kerkgebouw, terwijl er in de 
andere kerk dan géén viering is. 
Er is geen zicht op diaconie binnen de 
gemeenschap. Bovendien, willen we als 

gemeenschap open en welkom zijn, dan moeten 
we ook de deuren naar buiten open gooien. 
 
We raken jongeren kwijt. Er zouden meer 
activiteiten voor jongeren moeten zijn, 
bijvoorbeeld in aansluiting op sociale 
activiteiten catechese aanbieden. Samen eten 
met je leeftijdsgroep en leuke dingen doen met 
ook activiteiten die aan geloof gerelateerd zijn.  
 
Hoe bewerk je meer gemeenschap in de 
parochie, terwijl je weet dat veel parochianen er 
slechts deels aan deel nemen? Hoe betrekken 
we niet-kerkbezoekers en kerkverlaters bij de 
kerk? Misschien via een digitale nieuwsbrief als 
extra communicatiemiddel, naast parochieblad 
en website. 
 
Alles draait om de Jozefkerk. Er mag ook meer 
aandacht zijn voor de Franciscus. Waarom 
kunnen misdienaars van de Jozef niet ook actief 
zijn in de Franciscus? 
 
Over andere parochie-activiteiten komen 
verschillende suggesties.  
Een extra parochieavond per jaar is een goed 
idee. Naast de formele avond, waarop het 
bestuur verslag doet, zijn er genoeg 
onderwerpen op verschillend terrein waar je als 
parochie over zou willen spreken. 
Verschillende deelnemers op de parochieavond 
waren betrokken bij de gesprekken over het 
Synodaal Proces. Zij zouden graag voortzetting 
van die gesprekken zien.  
Verder wordt het idee geopperd om, 
vergelijkbaar met andere christelijke kerken, 
meer te doen met gesprekskringen per wijk en 
ook alfacursussen aan te bieden. 
 
De samenleving is in ontwikkeling van verticale 
verzuiling naar een horizontale samenleving.  
De geloofsgemeenschap versterken betekent 
ook missionair durven zijn naar buiten toe. We 
zijn als parochie nu vooral naar binnen gericht. 
We moeten zoeken naar zichtbaarheid in de 
maatschappij. Dat sluit aan bij de opdracht van 
de paus aan de bisschoppen bij het Ad Limina-
bezoek: de Kerk moet meer zichtbaar zijn in de 
samenleving. 
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In christelijke kerken is er veel aandacht voor 
diaconie. Ook daarmee maak je de Kerk 
zichtbaar in de samenleving. Het legt echter wel 
een enorm beslag op de mensen die hier 
invulling aan geven.  
 
Wie gaan nieuwe initiatieven uitvoeren? Wie 
initieert initiatieven van verbinding waaruit 
nieuwe vitaliteit kan ontstaan? De parochianen 
zullen het zelf moeten doen. We moeten niet 
wachten tot het bestuur met initiatieven komt. 
Het bestuur faciliteert. 
Nieuwe vrijwilligers vinden voor een toenemend 
aantal taken lukt niet zomaar. Maar, je kunt 
toch niet steeds méér doen met hetzelfde 
aantal vrijwilligers? Er is ergens een grens. De 
vraag rijst bijvoorbeeld wie een e-mailbestand 
van parochianen gaat opzetten en bijhouden.  
 
Hoe betrokken is het parochiebestuur bij de 
parochie? Het bestuur schittert door 
onzichtbaarheid en afwezigheid. Er klinkt door 
dat vele vrijwilligers zich niet echt gezien voelen 
door het parochiebestuur. 
Het is wenselijk dat er een extra bestuurslid 
komt die betrokken is bij vrijwilligers, 
werkgroepen en parochieopbouw. Dus een 
vijfde (extra) bestuurslid? 
Het parochiebestuur is een technisch bestuur. 
Zo werkt het op dit moment. Maar het zou 
wenselijk zijn een overleggroep in te stellen, 
zoals in het verleden het parochieberaad. Daarin 
zaten vertegenwoordigers van de werkgroepen. 
Het parochiebestuur legde vragen voor aan het 
beraad om te polsen wat er leefde binnen de 
werkgroepen, en daarmee in de parochie. Het 
bestuur krijgt op die manier ‘input’ voor het 
beleid en tevens reflectie op haar eigen 
standpunt. 
 
Algemeen klinkt als wenselijk een 
parochieavond te beleggen waar de punten die 
deze avond besproken zijn, op tafel kunnen 
komen. Kernvragen zijn: wat hebben we als 
parochie nodig en wat missen we in de structuur 
van de parochie en hoe zouden we dat invullen? 
Wat willen we als parochie? Waar liggen 
vragen? Waar is behoefte aan? Een suggestie is 
om de vraag voor te leggen aan parochianen, 
bijvoorbeeld in een enquête. 

Wat zoeken we? Als antwoorden komen: passie, 
inspiratie, positieve instelling (tegen de 
ontwikkeling in de samenleving in), vitaliteit en 
gemeenschap. Maar: Wat is dat eigenlijk: een 
parochiegemeenschap? Hoe kunnen/moeten 
we dat definiëren?  
 
We hebben verbinding nodig en ‘Schwung’ en 
nieuw parochieel élan. Dit alles wel rond 
evangelie, viering en gebed.  
In kleinere en grotere kring binnen de parochie 
moeten we over de thema’s van deze avond 
nadenken en verder praten. De deelnemers aan 
deze consultatie zien dat als noodzakelijk voor 
de opbouw van de parochiegemeenschap. Het 
liefst ziet men nog een vervolggesprek voordat 
de consultatie wordt afgesloten.  
 
Daarnaast werden een aantal concrete punten 
aangesneden. 
- Hoe wordt het financiële plaatje wanneer de 
pastoor (reeds met AOW) met emeritaat gaat? 
- Het onderhoud aan de Franciscuskerk staat er 
minder gunstig voor dan in het eerste deel van 
de avond werd afgeschilderd. Stuurt men er 
misschien op aan dat de Franciscuskerk wel 
gesloten kan worden? 
- Is het een idee om bij parochieavonden met 
algemenere thema’s ook een medewerker van 
het bisdom te betrekken? 
 
Tenslotte meldt de Werkgroep Gebouwenbeleid 
over de consultatie naar het parochiebestuur te 
zullen rapporteren en zegt toe de vraag om 
extra parochieavonden met algemene 
parochiethema’s daarin duidelijk mee te geven. 
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Gebedsweek voor de eenheid van de christenen 

 

Van 15 tot en met 22 januari 2022 vindt de 
jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van 
christenen plaats. Al ruim 175 jaar bidden 
christenen tijdens deze week om eenheid en 
doen zij voorbede voor wijk én wereld. Doordat 
christenen uit verschillende kerken samen 
bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan 
de eenheid van christenen en kerken.  
De Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te 
doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is 
er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en racisme. 
De bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 
1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, 
houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta 
weduwen bij’.  
 
De eenheid van christenen zou een teken en 
voorproefje moeten zijn van de herstelde 
eenheid van de hele schepping. Verdeeldheid 
onder christenen verzwakt echter de kracht van 
dat teken en versterkt de gebrokenheid. Goed 
leren doen vereist dat we ervoor open staan om 
eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van 
gebed voor eenheid is het ideale moment voor 
christenen om te erkennen dat de verdeeldheid 
in onze kerken niet los kan worden gezien van 
de verdeeldheid binnen de bredere menselijke 
familie. Samen bidden voor eenheid van 
christenen stelt ons in staat na te denken over 
wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om 
onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen 
aan te pakken. 
 
In Jesaja’s aanmoedig aan Juda om het recht te 
zoeken, klinkt door dat sprake is van 
onrechtvaardigheid en onderdrukking in de 
samenleving van die tijd. Jesaja smeekt het volk 
van Juda om hier verandering in te brengen. Het 
zoeken naar recht vraagt – net als het leren 
goeddoen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken 
in grote delen van de wereld hebben te 
erkennen dat zij hebben meegewerkt aan 
raciaal onrecht, zowel actief als passief (door te 
zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst 
vormden en vormen een bron van de 
verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft 
verscheurd. Zowel het idee dat witte mensen 

superieur zijn (‘white supremacy’) als de 
ontdekkingsdoctrine, hebben als een gif veel 
schade kunnen aanrichten en gezorgd voor 
onderdrukking tot op de dag van vandaag. 
Als christenen moeten wij bereid zijn om 
systemen van onderdrukking te doorbreken en 
te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we 
de confrontatie aangaan met hen die anderen 
kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en 
zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft 
aan zijn volgelingen een rijke belofte in Matteüs 
5 vers 10: het koninkrijk van de hemel is voor 
hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden. 
 
Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te 
leren samen goed te doen; samen gerechtigheid 
te zoeken, samen op te komen voor 
onderdrukten en wezen en samen weduwen bij 
te staan. De uitdaging van de profeet geldt ook 
voor ons vandaag. Hoe kunnen wij onze eenheid 
als christenen beleven om het kwaad en het 
onrecht van onze tijd het hoofd te bieden? Hoe 
kunnen wij het gesprek aangaan en de ander 
werkelijk zien? 
Deze gebeden en ontmoetingen van het hart 
hebben de kracht om ons diep te veranderen – 
persoonlijk én als groep. Laten we openstaan 
voor Gods aanwezigheid in al onze 
ontmoetingen met elkaar terwijl we de strijd 
aangaan voor gerechtigheid in onze 
samenleving. 
 

Bron: www.weekvangebed.nl. 

 Oecumenische Vesperviering 15 januari 
 
In het kader van de Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen is er op zondag 15 
januari een oecumenische vesper met ‘Lessons 
and Carols’ in de Nieuwe Kerk om 17.00 uur. 

Liveuitzendingen via Youtube 
 
Volg de liveuitzendingen en eerdere opnamen 
van de H. Mis, de Latijnse en de Engelse Mis via 
youtube.com/@StMartinusGroningen. U kunt 
zich via YouTube ook abonneren om meldingen 
van live-uitzendingen te ontvangen. 

http://www.weekvangebed.nl/
mailto:youtube.com/@StMartinusGroningen
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Vrijwillige parochianen  

 

Voor activiteiten maakt het bisdom graag 

gebruik van parochiezaaltjes en kerken, her en 

der verspreid over het bisdom. Er zijn ruimten 

die heel geschikt zijn voor een vicariaatsavond, 

een bezinningsdag voor de priesters, diakens en 

pastoraal werkers, of een activiteit voor de 

jongeren. Het verrast mij iedere keer weer dat 

zoveel vrijwilligers bereid zijn hun tijd te 

besteden aan het koffie zetten, broodjes 

smeren, toiletten schoon maken, de lichten in 

de kerk aandoen, enzovoorts. Graag wil ik u 

allen bedanken! 

 

Dit zijn de vrijwilligers die ik zie als ik in de 

parochies kom, die ik daar ontmoet en met wie 

ik een praatje maak. Maar mijn dank gaat ook 

uit naar de vrijwilligers die ik niet zie. Zij die 

zorgen voor een schone kerk, voor de bloemen 

en het vermenigvuldigen en vouwen van 

boekjes, die onderhoudswerk doen voor kerk en 

parochiehuis.  

 

Nog weer andere vrijwilligers zijn zij die zich 

meer met inhoudelijke dingen bezig houden 

zoals diaconie, catechese en liturgie. Deze zie ik 

vaak wel in de vieringen. Ook aan u mijn dank 

voor uw inzet. En dan kunnen we ook nog 

denken aan de bestuurders en locatieraadleden, 

ook zij zetten zich als vrijwilliger in.  

 

Zie het vrijwilligerswerk als een uitwerking van 

uw doopsel. Zet uw talenten in en draag bij aan 

onze gemeenschappen. Misschien bent u ooit 

gevraagd en hebt u zich een taak eigen gemaakt 

waarvan u eerst dacht het niet te kunnen. Goed 

dat u erop in bent gegaan. Geroepen worden 

voor een taak waarvoor iemand nodig is.  

 

Aan de voorkant en de achterkant zijn gelovigen 

actief in de Kerk. Het is een opbouwen van de 

plaatselijke geloofsgemeenschap. Dat moeten 

we samen doen, en is niet afhankelijk van de 

pastores. Die zullen verbinden, sturen en 

begeleiden. Ik hoop dat op veel plaatsen goed 

wordt samengewerkt ten dienste van het Rijk 

Gods. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

 

‘Hoopvol op weg naar een synodale 

Kerk’ 

door Jabik Zeinstra 

 
Op 7 december organiseerde het bisdom Den 

Bosch, in samenwerking met de Konferentie 

Nederlandse religieuzen (KNR) en het netwerk 

van katholieke vrouwen (NKV), een webinar. 

Centraal stond de tekst van het werkdocument 

voor de tweede (continentale) fase van het 

synodaal proces, dat op 27 oktober 2022 is 

gepubliceerd onder de titel Vergroot de ruimte 

in uw tent (naar Jesaja 54: 2). Het document is 

opgesteld uit alle verslagen van de 

bisschoppenconferenties en vele andere gremia 

uit de eerste (luister) fase. Uit de vele verslagen 

blijkt dat er dringend behoefte is aan 

veranderingen in de Kerk. De Kerk is ‘Gods volk 

onderweg’, dat impliceert dat er meer en beter 

naar elkaar moet worden geluisterd. 

Katholieken wereldwijd verlangen naar een Kerk 

die mensen welkom heet en waar allen worden 

uitgenodigd om deel te nemen en een bijdrage 

te leveren. Het werkdocument, dat veel citaten 

bevat uit de verslagen en in een begrijpelijke 

taal is opgesteld, benoemt veel verschillende 

zaken open en eerlijk. 

 

Tijdens de vespers voorafgaand aan het webinar 

wijdde bisschop de Korte uit over de betekenis 

van de bijbeltekst Vergroot de ruimte in uw tent: 

“Het idee van de Kerk als tent roept 

verschillende associaties op. We kunnen denken 

aan de tent van samenkomst die het Joodse volk  



 THEMA 

13 

vergezelde op zijn tocht naar het beloofde land. 

In het midden van de tent staat het tabernakel 

als symbool voor de aanwezigheid van de Heer. 

Zo vormen wij ook vandaag een 

geloofsgemeenschap rondom Hem. Maar de 

Kerk als tent suggereert ook dynamiek en 

beweging. Een woning waarin wij naast 

bescherming ook openheid kunnen vinden. Het 

vergroten van de tent maakt het mogelijk dat 

nieuwe mensen kunnen worden opgenomen uit 

alle volken, rassen en talen met Christus als 

lichtend centrum.” 

 

Het webinar ‘Hoopvol op weg naar een synodale 

Kerk’ startte met een inleiding van prof. dr. 

Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat 

van de bisschoppensynode en lichtte het 

werkdocument toe. "Als er een conclusie te 

trekken is uit de eerste fase van de synode, dan 

is dat de ongelooflijke behoefte van mensen dat 

er naar hen geluisterd wordt.", zo vertelde 

professor Wijlens.  Zo gaven katholieken in 

Pakistan aan hoe ze, na tientallen jaren naar de 

kerk te zijn gegaan, voor ‘het eerst gevraagd 

werden zelf iets te zeggen’. Deze zin staat in het 

document als voorbeeld van een proces dat 

wereldwijd door katholieken als ‘nieuw en fris’ 

werd beleefd, als ‘bevrijding en nieuw 

leven’. Het document noemt dit ‘de eerste 

stappen van een terugkeer van ervaring van 

collectieve ballingschap’ van gelovigen. Uit het 

synoderapport klinkt wereldwijd ook duidelijk 

het pleidooi om de positie van vrouwen in de 

kerk te versterken. “Het is niet verboden 

vrouwen om raad te vragen” aldus het advies 

van Myriam Wijlens tijdens het webinar. “Als de 

kerk niet synodaal is, kan niemand zich er 

werkelijk thuis voelen.” 

 

Vier sprekers reageerden inhoudelijk, elk vanuit 

een eigen perspectief. Bij Shirleni Blanken 

vanuit de migrantenkerk viel in het 

werkdocument de gedeelde gemeenschapszin 

op. Zuster Pascale c.s.o. vanuit de religieuzen 

wees op de bijzondere internationale 

overeenkomsten. Lucas Brinkhuis, zag, als 

jongere, openingen voor de groepen die zich 

buiten de kerk inzetten voor vluchtelingen en 

het klimaat. Mgr. Gerard de Korte sprak over 

thema’s die tot spanningen kunnen leiden: “Een 

deel van onze vrouwen en jongeren is boos over 

gevoelde achterstelling binnen de Kerk. En een 

deel van de priesters en het bredere kerkvolk 

vreest dat het synodaal proces zal leiden tot een 

verandering van de leer. Dialoog kan dan 

schuren”. Jos Moons sj sloot het webinar af met 

een paar synodale tips: "Laten we dankbaar zijn 

want er is veel om dankbaar voor te zijn. Dat 

zo'n avond er is. Dat er zo'n prachtig 

werkdocument is, ook in het Nederlands. Dat 

inclusie en dialoog als waarden begroet worden, 

de Kerk pelgrim is en leert. Laten we blijven 

luisteren, want het wordt beleefd als weldadig. 

Dat vraagt ten eerste om een benieuwde 

houding, door te vragen 'vertel eens meer' in 

plaats van te reageren met 'ja maar'. Ten 

tweede, het kost moeite, want we moeten 

onszelf relativeren; het vraagt enige ascese. 

Tenslotte, zoek in het luisteren naar God.” 

 

 
GEBED 
 

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij 
bijeenkomen in uw naam. U alleen hebben wij 
om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in 
ons hart; leer ons de weg die wij moeten volgen 
en hoe wij deze moeten gaan.  
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet 
toe dat wij de wanorde bevorderen. Laat 
onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen, noch partijdigheid ons handelen 
beïnvloeden.  
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat 
wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de 
waarheid en van wat juist is.  
Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere 
tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de 
Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

Gebed voor de bisschoppensynode ‘Voor een 
synodale Kerk: communio, participatio, missio’ 
(2023). 
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Dag van het Jodendom 22 januari 2023 
 
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen 
wordt op of rond 17 januari de Dag van het 
Jodendom gehouden. Op 22 januari 2023 
besteedt het Bisdom Groningen-Leeuwarden in 
het kader van de Dag van het Jodendom 
aandacht aan het thema 'Sterke' vrouwen in de 
Bijbel. 
De studiemiddag is een aanzet tot nadenken en 
discussie hierover. Sprekers zijn Prof. dr. Irene  
E. Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en 
Syrische talen en culturen aan Universiteit van 
Amsterdam en Dr. Joke Brinkhof, exegeet.  
 
De bijeenkomst in de Synagoge Groningen 
begint om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. De 
toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Nadere informatie over het 
programma vindt u op die website van het 
bisdom: www.bisdomgl.nl.  
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij 
het Secretariaat van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG 
Groningen, tel. 050 – 4065888 of via e-mail: 
l.winter@bisdomgl.nl. 

Bonifatiusacademie bisdom Groningen-
Leeuwarden 
 
De Bonifatiusacademie biedt drie nieuwe 
cursussen aan: 
- Kerkgeschiedenis: Van de jood Jezus van 
Nazareth tot en met het Tweede 
Vaticaansconcilie. Docent: pastoor drs. J.J.G. 
Tolboom. Inhoud: Van de jood Jezus van 
Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn; De 
Armoedebeweging in de Middeleeuwen; 
Reformatie en Contra-reformatie; Het Tweede 
Vaticaans Concilie. 
- Oude Testament. Docent: Mgr. Dr. C.F.M. van 
den Hout. Inhoud: Het bijbelboek Job de 
hoofdstukken 1 – 7 en 38 – 42. Centraal staat de 
vraag naar het lijden van de mens en ook over 
hoe we in die situaties over God kunnen denken.  
- Liturgie. Docent: pastoor drs. V.A.H. Maagd. 
Inhoud: de te behandelen thema’s worden nog 
nader bekend gemaakt. 
 
Meer informatie over de Bonifatiusacademie 
kunt u vinden op www.bisdomgl.nl. 

Diocesane Retraite in Thuine (“Dwazen 
om Christus’ wil”)  
 

Het mensbeeld van de antieke wereld was dat van 
‘de wijzen’, zoals Salomo. Men verheerlijkte de 
wijze mens. Het christendom onttroonde de 
wijsheid en prees de heilige narren.  
Aan de hand van Paulus, Symeon van Edessa, 
Franciscus van Assisi, Jacopone da Todi en 
Erasmus wordt in dit retraiteweekend de 
feestelijkheid en fantasie van de naïeve ludieke 
mens belicht, ‘want wie het koninkrijk van God 
niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet 
in’ (Lucas 18: 17). Het speelse, soms zotte gedrag 
als belichaming van de hoop.  
 

Begeleiding: Peter Vermaat 
Datum: 17 – 19 maart 2023  
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd: Aankomst vrijdag: 20.00 uur – vertrek zondag 
16.00 uur. 
 

Opgave vóór 27 februari 2023 bij het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden,  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl; tel. 050 – 4065888. 

K.V.G. Nieuws  
 

Dinsdag 24 januari 
Herman Sandman leest voor uit eigen werk. 
De heer Sandman is schrijver en journalist. Hij 
publiceerde diverse bundel, en schrijft dagelijks 
columns in het DvhN. Hij leest deze avond  bij ons 
uit eigen werk. Het zou leuk zijn wanneer u een 
introducee meeneemt. 
De avond begint om 19.00 uur. 
 

Dinsdag 21 februari 
Mevrouw Koopal vertelt over haarstukken. 
Er zijn veel vrouwen die kiezen voor het dragen 
van haarwerk. Haarverlies is niet de enige reden. 
Ook modieuze aspecten spelen vaak een rol. 
Daarom is bij Frans Koopal bijna ieder model en 
elke kleur mogelijk. Deze avond gaan we veel 
wijzer worden over haarstukken en pruiken.  
Deze avond begint om 19.30 uur. 
 

De avonden worden gehouden in wijkcentrum De 
Berk, Berkenlaan 238, tel. 050 – 5770601 (wijk 
Selwerd).  
Tot ziens, Betsy Dietvorst (tel. 5711343) 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@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 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.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 

http://www.garagetnoorden.nl/

