Viering van de
Eerste zondag na Epifanie,
13 januari 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp. Op deze eerste zondag na Epifanie verschijnt Jezus aan de Jordaan,
bij de ziener Johannes, en wordt Hij gedoopt. Dopen is het teken van een
nieuw en ander leven, het oude begraven, en met Christus opstaan tot een
nieuw begin. Maar hoe nieuw en anders ziet ons leven er uit? Wat verandert
er werkelijk in ons bestaan, als we navolger willen zijn? Of kan dit niet
vanuit ons zelf, maar moet de Geest er aan te pas komen?
Deze dienst is voorbereid met Stineke Haas en Tim Smid
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Organist is Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Gerjanne Eppink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
STILTE
We zingen het DREMPELGEBED, Lied 296, “Die de morgen ontbood”
(tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Cantorij:

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
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Cantorij:
Allen:

Cantorij:
Allen:

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.

WOORD VAN WELKOM en BEMOEDIGING
Ons OPENINGSLIED is Lied 494, “Vanwaar zijt Gij gekomen” (tekst H.
Oosterhuis, melodie 'Er is een roos ontloken' ). Cantorij couplet 2, allen 1 en 3.
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2 Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA:
Eén van ons: Barmhartige God,
wij bidden om uw aanwezigheid in onze wereld,
in het bijzonder op die plaatsen
waar mensen bedreigd worden,
waar het leven wordt aangevochten
en de onzekerheid groot is
over hoe het verder moet.
Mensen zijn op ontferming aangewezen,
op liefde en barmhartigheid.
Dat Gij, God, hen draagt, zo bidden wij U:
Wij zingen Lied 299 E, de Kyrie- en Gloriahymne “U alle eer” (tekstbewerking
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Jesaja 40:1-5 en 42:1-7 (Nieuwe Bijbelvertaling)
[40]
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Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
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Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.

We ZINGEN nu Lied 459, "Ik breng een rechter aan het licht" (tekst
J. Zijlstra, melodie Augsburg1666). Cantorij couplet 1 en 5, allen 4 en 7.
1 Ik breng een Rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.
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5 Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan.
hij wakkert het geringe aan.
7 De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

LEZING UIT HET EVANGELIE Lucas 3:1- 21 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
7
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het
komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg
5
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niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan
uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel
van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in
het vuur geworpen.’
10
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft
moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die
vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet
meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij,
wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook
niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’
15
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de
messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem
van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met
vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het
goede nieuws. 19 Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen
in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere
wandaden, 20 voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij
Johannes opsloot in de gevangenis.
21
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het
bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante
van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Wij zingen nu als ACCLAMATIE bij het evangelie Lied 333, “Kom, Geest
van God” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). Eerst cantorij, dan allen.
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OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
ORGELSPEL
Als ZONDAGSLIED zingen we Lied 848, “Al wat een mens te kennen zoekt”
(tekst H. Jongerius, melodie Scottish Psalter 1634 – CULROSS). Cantorij couplet 1
en 3, allen 2, 4 en 5.
1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
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DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Lise Beumeler
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij enkele coupletten van de hymne
“A solis ortus cardine” (tekst Caelius Sedulius, vertaling J.W. Schulte Nordholt;
melodie middeleeuws/Erfurt 1524).
A solis ortus cardine
et usque terrae limitem
Christum canamus Principem,
natum Maria Virgine.
Van 't vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

Het hemels lam stond wit en licht
in 't zuiver water opgericht.
met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

Gloria tibi, Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu,
in sempiterna secula.

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368C, “Doe lichten
over ons uw aangezicht” (melodie W. Kloppenburg):

DE MAALTIJD VAN DE HEER
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.
GEBED OVER DE GAVEN
Voorganger: God van ons leven, wij wonen in een wereld van overvloed.
Elke dag hebben wij meer dan genoeg te eten en te drinken.
Vandaag delen wij brood en wijn,
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om onze verbondenheid met U,
en met elkaar te ervaren, en met zovelen die honger lijden.
Wees hier aanwezig,
en maak deze maaltijd tot het gastmaal van uw
nieuw verbond, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
DE GROTE LOFZEGGING
Voorganger: De Heer zal bij u zijn.
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Voorganger: Verheft uw harten.
Allen:
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
Voorganger:

Ja, Heer, U komt onze dank toe, overal en altijd, omdat
Jezus Messias, dit Kind in de nacht, gekomen is in onze
wereld. Hij, Licht in de duisternis, als teken van uw trouw,
Hij is onze vreugde alle dagen, hij is de Heer die ons roept
en samenhoudt, hij de Redder der wereld, Lam van God,
dat onze zonden wegneemt.
Wij loven en prijzen U, God onze Vader, vanwege Jezus
Messias, uw Zoon, uw knecht.
En wij roepen uw Geest aan, om ons te helpen, en te doen
wat hij ons heeft opgedragen:
toen hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich
nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het,
en gaf het aan zijn discipelen met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
lichaam dat voor u gegeven wordt.
Doet dit om mij te gedenken.”
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, dankte daarvoor,
en gaf hem aan zijn discipelen met de woorden :
“Neemt deze beker en drinkt allen daaruit,
want dit is de beker van het altijddurende verbond,
dit is mijn bloed dat voor u gegoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit om mij te gedenken.”
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Allen:

ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.

Voorganger:

O God, laat de Geest van zijn trouw,
de Geest van zijn liefde over ons komen
en maak ons zo tot mensen
die leven voor vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden met alle mensen van vroeger en nu:

(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

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.

We zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken”
(tekst W. van der Zee, muziek F.H. Geusebroek). Cantorij couplet 1 en 3,
allen couplet 2, 4 en 5.
1 Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft.
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3 Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

NODIGING
Voorganger:

5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Neem nu van het brood en de wijn,
het wordt gebroken om samen te delen,
en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de vrede van Jezus Christus.

Terwijl wij brood en wijn delen musiceert Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel.
ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegene jullie en Hij behoede jullie.
De Eeuwige doe zijn aangezicht over jullie lichten
en zij jullie genadig.
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over jullie
en geve jullie vrede.
AMEN.
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Ons SLOTLIED is “Wees voor mij een beschuttende rots” (tekst W. Barnard,
melodie W. Vogel) uit Zingend Geloven 5:44.

2 Ga vooraan, ga met mij barrevoets,
veertig jaar in hete woestijnen,
waar ik hongeren moet en verkwijnen
dorstend, o wees voor mij
een verkwikkende rots!
3 Wees de rots die behoudt en die laaft,
onaantastbaar, mild en meegaande,
wees de gids die een doortocht mij baande,
toekomst, o wees voor mij
levengevend mijn rots!
4 Wees de rots van 't Aloude Verbond,
vaste grond, bewegelijk leven –
die mij rust en vertroosting kan geven,
Christus, o wees voor mij
geest en lafenis: God!

ORGELSPEL
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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Sytze de Vries schreef in 2011 het lied “Ongestraft mag liefde bloeien”
voor het boekje ‘Coming out Churches’ en plaatste het afgelopen week
als tegengeluid tegen de Nashville verklaring. Op veel plaatsen in ons land
zal dit als slotlied worden gezongen. Jullie krijgen het mee voor thuis.
1 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2 Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4 God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
5 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
6 Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
7 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
8 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 20 januari is er GEEN OCHTENDDIENST in de Martinikerk in
verband met een oecumenische viering in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur
zondag 27 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
Schoonheid met een ziel
zondag 13 januari, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?
zondag 20 januari, 17.00 uur evensong: ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Roze Salon.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor ‘t Toentje, was
€ 126,72. De uitgangscollecte was € 113,60. 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.

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 - ca. 13.15 uur - Martinikerk
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Zin in zingen? - Cantores Sancti Martini

Eén van de twee 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.
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
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

