Viering van de
eerste zondag van Advent,
2 december 2018

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Er brandt één kaars, het is de zondag van eerste Advent. In deze periode
zien wij uit naar de komst van het Licht, de geboorte van het Christuskind
in ons leven, in ons hart. Wij verlangen naar een visioen dat de duistere en
tragische kanten van het leven verheldert en een ander perspectief laat zien.
Theoloog en dichter Willem Barnard geeft woorden aan dat verlangen:
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit,
omdat ik U verwacht.
Deze dienst is voorbereid met Anneke Garmann en Rinka de Jager
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Improvisatie over “Nun komm, der Heiden Heiland”.
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is “Tibie paiom” van Dmytro Bortnjansky (1751-1825),
gezongen door de cantorij.
Tibie paiom, tibie blagaslavim,
tibie blagadarim, Gospodi.
I malimtisia Boje nach'.
Malimtisia Boje nach'.

Wij zingen, prijzen
en danken U, o Heer.
Tot U, onze God,
richten wij ons gebed.

BEGROETING
Wij ZINGEN Lied 25B, “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding” (ver-

taling/bewerking H. Oosterhuis en M. van der Plas; melodie B.M. Huijbers). >>>
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Cantorij:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Cantorij:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mijn om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.

Allen:
Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:

KYRIE
Een van ons:

Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING,
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.
HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING,
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.
Barmhartige God,
wij bidden U om licht voor de donkere plekken
op deze aarde waar vrede zo ver te zoeken is.
Wij bidden om licht voor mensen die ontredderd zijn,
voor hen die niet weten waar zij nog zullen zoeken
naar een plaats van leven,
voor hen die verbitterd zijn en verhard
en niet meer kunnen verlangen en hopen.
Wij bidden dat uw hart is bij lijdende mensen.
Hoor ons als wij tot U roepen om ontferming.
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Wij zingen ons Kyrie, Lied 463, “Licht in onze ogen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie K.G. Finlay). Cantorij couplet 1, allen 6, 7 en 8.
1 Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

7 Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:
GEBED

De Levende zal bij jullie zijn.
MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN.
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LEZING UIT DE BIJBEL Zacharia 14: 4 - 9 (NBV)
Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De
Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de
andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5 Jullie
zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan
Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia
regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. 6 Op
die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7 Op die ene
dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas
tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8 Als die tijd aanbreekt, zal er
in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee
uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 9 En
de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God
zijn en zijn naam de enige naam.

Wij ZINGEN Lied 451 “Richt op uw macht, o Here der heerscharen” (tekst
T.J.M. Naastepad, melodie Genève 1551). Cantorij 1 en 3, allen 2 en 5.
1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
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wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!
5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 21: 25 - 31(NBV)
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
26
de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de
Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles
staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
29
Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere
bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo
moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk
van God nabij is.

Wij ZINGEN Lied 460, “De nacht loopt ten einde” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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2 - Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlosser is nabij. Refrein.
4 Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit. Refrein.
5 Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.
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LEZING UIT DE BIJBEL Openbaring 8: 1 - 5 (NBV)
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende
ongeveer een half uur. 2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze
kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die met een
gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid
wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de
gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de
heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de
wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er
volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

Bij wijze van ACCLAMATIE musiceert Henk de Vries nu op het grote
Martiniorgel.
OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
Wij ZINGEN Lied 452, “Als tussen licht en donker” (tekst T. Naastepad,
melodie 16de-eeuws/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650).
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2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam, Jezus
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
de dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij “Es kommt ein Schiff geladen”

(tekst D. Sudermann, vrij naar J. Tauler, vertaling B.J. Aris; melodie Andernacher
Gesangbuch/Keulen 1608).
Es kommt ein Schiff, geladen
Bis an den höchsten Bord,
Trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
Des Vaters ewig's Wort.

Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.

Das Schiff geht still im Triebe,
Trägt eine teure Last;
Das Segel ist die Liebe,
Der Heilig Geist der Mast.

Hoe 't schip het water kliefde!
Het bergt een kostb'ren last;
het zeil, dat is de liefde,
de Heil'ge Geest de mast.

Der Anker haft' auf Erden
Da ist das Schiff am Land.
Das Wort soll Fleisch uns werden,
Der Sohn ist uns gesandt.

Het anker valt ter rede,
nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden,
Gods Zoon reikt ons de hand.

Zu Bethlehem geboren
Im Stall ein Kindelein,
Gibt sich für uns verloren;
Gelobet muss es sein.

Te Bethlehem geboren
als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren
de Heiland van 't heelal.
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VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,” waarop
wij zingend antwoorden: “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding”:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, muziek F.H. Geusebroek). Cantorij 1en 3, allen 2, 4 en 5,
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Voorganger:

Wij danken U, God van hemel en aarde
omdat U voor ons een licht bent.
U hebt in ons bestaan grote verwachtingen gewekt,
troost voor degenen die treuren, genezing voor wie lijden,
ontferming voor wie zich tot U keert.
Gezegend zijt Gij en gezegend is Jezus
die komt in uw Naam.
Want in hem kwam uw Rijk ons nabij,
hij bezaaide de aarde met woorden en wonderen
van liefde en hoop.
Hij is voor ons een gids geworden op de weg ten leven.
Hij is geworden tot ons brood voor onderweg,
met zijn leven heeft hij onze beker gevuld.
Geef dat wij hem in ons midden herkennen
die op de avond voor zijn dood
het brood nam, het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
Hij zegende ook de beker van dank, de wijn van vreugde,
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”

Voorganger:

Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus
verbonden met hem en met elkaar
als een volk van getuigen.
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig.
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Zo bidden wij, met alle mensen van vroeger en nu:
(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

NODIGING
Voorganger:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Neem dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen
en ontvang in deze tekenen
de kracht om je leven te kunnen leven,
de ziel van je bestaan,
de vrede van Christus.

Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de “Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn speelt Henk de Vries enkele variaties
uit de Partita “Nun komm, der Heiden Heiland” van Hugo Distler (19081942).
Ons SLOTLIED is Lied 439, "Verwacht de komst des Heren" (tekst V. Thilo,
vertaling A.C. den Besten; melodie 16de eeuw/Scheidt's Tabulatur-buch 1650).
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2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

ZEGEN
“The Lord bless you” van John Rutter wordt gezongen door de cantorij.
The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light of his countenance upon you
And give you peace. (Numeri 6:24-26)
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ORGELSPEL
Improvisatie over de melodie van het slotlied: “Verwacht de komst des
Heren, o mens, bereid u voor”.

Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 9 december, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 2 dec, 17.00 uur cantatedienst (Nieuwe Kerk): Evert Jan Veldman
zondag 9 dec, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor “help Romakinderen de winter door”. De opbrengst van de collecte van vorige week,
voor Stichting Phoneo, was € 180,00. De uitgangscollecte was € 89,45.
Alle gevers hartelijk dank.
Giften kunt u overmaken op NL27RABO 0136784798 t.n.v. Stichting
GSp, inzake Diaconale collecte o.v.v. het doel. Op dit zelfde nummer
kunt u ook uw bijdrage storten voor het behoud van de Martinidiensten.
Wie het overige werk van het GSp wil steunen kan zijn/haar bijdrage
storten op NL02 INGB 0003870284 t.n.v. Stichting GSp, Groningen.
Na de dienst
Achter in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie of thee.
Als je graag de tekst van de overweging wilt ontvangen, meld dit dan bij
de pastor.
Wie een goede bestemming weet voor de bloemen - voor mensen in 'lief
en leed'-situaties - kan dit melden bij de dienstdoende pastor.
Persoonlijk pastoraat
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met een van de
studentenpastores:
Geert Brüsewitz, tel. 06-54296082, e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Lense Lijzen, tel. 526 06 30, e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@planet.nl
Matty Metzlar, tel. 06-50296119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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Meehelpen aan de Martinidiensten
Elke zondag helpen twee leden van de Werkgroep Martini (WGM) en een
lid van de Werkgroep Diaconaat (WGD) mee aan de dienst. Wil jij ook
eens meehelpen (of lid worden van de WGM of de WGD)? Spreek dan na
afloop van de dienst één van ons aan of stuur dan een mail naar
voorzitter@gspweb.nl Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom!
Onderling contact bij lief en leed
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij van
alles gebeurt. Zou jij wel eens een kaartje willen ontvangen of juist een
kaartje naar iemand willen sturen vanuit de kerk? Ben je nieuw hier in de
kerk en zou je graag eens een gesprekje hebben met iemand van de
Martinidiensten over wat jou hier brengt of de vragen die je hebt? Wil je iets
doorgeven wat betreft lief en leed? Neem dan gerust contact met ons op!
Wij proberen de ogen en oren te zijn rondom lief en leed:
Simon, Clara, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.

Vanmiddag

Cantatedienst in de Nieuwe Kerk

Vanmiddag is er weer een cantatedienst in de Nieuwe Kerk. Uitgevoerd
wordt Schwingt freudig euch empor BWV 36 van J.S.Bach door het
Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. Voorganger
is ds. Evert Jan Veldman, en het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra.
Voor meer informatie zie de website schoonheidmeteenziel.nl
zondag 2 december - 17.00 uur - Nieuwe Kerk

6/12

Spoor van licht

Volg op 6 december het SPOOR VAN LICHT en laat jezelf meenemen in
een wereld van rust, muziek en kaarslicht …!
Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven … de
maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda.
Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen? Op
donderdagavond 6 december is de Martinikerk geopend en verlicht met
honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om te luisteren naar meditatieve
muziek, een moment van rust te ervaren en een lichtje aan te steken. De
deur staat open!
donderdag 6 december - 20.00-22.30 uur - Martinikerk
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11/12

Eten voor het goede doel bij de Happietaria

22/12

Music and Gift - scratch-Halleluja van Handel

Op dinsdag 11 december willen we met een groep bij de Happietaria gaan
eten. De Happietaria is een tijdelijk restaurant voor het goede doel, dat
wordt gerund door vrijwilligers van christelijke studentenverenigingen. Dit
jaar is het goede doel rampenpreventie in Bangladesh, Nepal en India als
gevolg van extreem weer. Het restaurant is te vinden aan Henri Dunantlaan
2 in Corpus den Hoorn.
De bedoeling is om vanaf 20.00 uur aan tafel te gaan. Er zijn per avond
verschillende rondes waarvoor je je kunt opgeven en de vroege ronde is al
zo goed als vol. Iedereen die betrokken is bij de Martinidiensten is welkom,
dus zowel studenten, participanten of andere belangstellenden! Lijkt het je
leuk om mee te gaan? Meld je dan uiterlijk zondag 9 december bij Tim
Smid (timsmid@hotmail.com) of Esther Rozema (ketelbinki@hotmail.com).
dinsdag 11 december - 20.00 uur - Henri Dunantlaan 2

Advent is aangebroken, een tijd van uitzien, vol van verwachting. Het is ook
de tijd van het omzien naar elkaar. Een groep enthousiaste zangers heeft
daarom besloten om via een ludieke actie geld in te zamelen voor De Open
Hof en kerstpakketten voor Stichting Inlia.
Heeft u altijd eens in de Martinikerk willen zingen? Dan is dit je kans! U kunt
namelijk meedoen. Het scratchkoor zingt “Tollite Hostias”van Camille-Saint
Saens en het “Hallelujah” uit de Messiah van Handel. U krijgt de bladmuziek met oefenbestanden digitaal aangeleverd en kunt het op deze
manier alvast thuis instuderen. De repetitie is op zaterdag 22 december
van 13.00 tot 14.00 uur en het concert is om 15.00 uur in het schip. Het
geheel staat onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk.
De kosten om mee te doen zijn € 7,50. (inbegrepen is één consumptie
en een gift voor de Open Hof).
Opgave kan door te mailen naar martiniscratch@gmail.com of te bellen
naar 06 22028162 (Emma van Dijk-Beeftink).
Het concert is gratis, maar we hopen op een gift voor de Open Hof. Tussen
13.00 uur en 15.30 uur is het ook mogelijk uw kerstpakket te schenken
voor Stichting Inlia.
zaterdag 22 december - 13.00 uur - Martinikerk
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03/02

Presentatie toekomstscenario’s Martinivieringen

Zoals inmiddels bij een aantal kerkgangers bekend is, gaat Tiemo Meijlink
in juli 2019 met emeritaat en neemt hij afscheid als studentenpastor. Later
volgt over dit afscheid meer nieuws.
Tiemo zal niet worden opgevolgd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
Martinivieringen. Hoe kunnen we de vieringen continueren? Welke
toekomstscenario’s zijn denkbaar?
Er is een denkgroep gestart die bezig is om mogelijke scenario’s uit te
werken. Deze groep bestaat uit: Mirjam Bodewes-Nederveen
(mnederveen@gmail.com), Matty Metzlar (mattymetzlar@gmail.com), Ton
Tromp (tro@wlg.nl) en Hans van der Veen (jhvdv1@hotmail.com).
Heb jij ideeën voor de toekomst die je wilt delen? Spreek ons gerust aan of
stuur een berichtje , dan nemen wij jouw input mee in het denkproces.
Op zondag 3 februari 2019, na afloop van de ochtendviering worden
mogelijke plannen en aanpak gepresenteerd aan alle kerkgangers! We
gaan dan in gesprek met elkaar om uiteindelijk een keuze te maken voor
een toekomstscenario van de Martinivieringen.
Meer informatie volgt , maar schrijf alvast deze datum in je agenda!
zondag 3 februari 2019 - 13.00 uur - Martinikerk

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
in de traditie van het Liedboek 1973 en Zingend Geloven, terwijl daarnaast
de Engelse en Duitse liturgische muziek royaal aan bod komen, zoals je ook
vanochtend hebt kunnen horen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLO-pand,
Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in de
Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de
cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact opnemen
met de dirigent, tel. 5270401.

Contact en informatie
Contactgegevens Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je terecht
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op www.martinidiensten.nl. Mocht je een vraag hebben waar je op onze
website geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan via
info@martinidiensten.nl
Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
Nieuwsbrief Martinidiensten
Wil je op de hoogte blijven van de thema's in de komende diensten,
activiteiten, nieuws uit onze commissies en meer? Schrijf je dan in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief via www.martinidiensten.nl
De orde van dienst van de viering van volgende week zondag is vanaf
donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl,
en kan aldaar worden gedownload.
Adresgegevens GSp
Alle informatie betreffende het GSp vind je op de GSp-website:
www.gspweb.nl
Postadres: Kraneweg 33, 9718 JE Groningen; tel. 050 - 312 99 26
Ons e-mailadres is: info@gspweb.nl

