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Bent u niet in Groningen, maar wilt u toch 
mee-luisteren, of na-luisteren?
Vóór de Psalmenvesper staat het nieuwe 
programmaboekje reeds klaar op 
www.wijkgemeente-martinikerk.nl/psal-
menvespers  Daar kunt u ook de oude 
Psalmenvespers naluisteren en de 
reflecties na-lezen. 
Mee-luisteren kan via www.kerkomroep.nl, 
Groningen, Martinikerk

PSALMENVESPERS
in de Martinikerk op de tweede 
zondag van de maand om17.00u

Deze Psalmenvespers worden gehouden 
om de blijvende verbondenheid met de 
Synagoge tot uitdrukking te brengen, 
in continuïteit met de christelijke tradi-
tie in kloosters en kathedralen en als 
inspiratie voor onze eigen spiritualiteit 
in verhouding tot God, onszelf, onze 
naaste en onze cultuur in het heden.

De vorm die voor deze Psalmenvespers 
wordt gekozen, is die van de Engelse 
“Evensong”, in de Anglicaanse traditie 
een klein onderdeel van een veel groter 
geheel: de dagelijkse gebeden tot God, 
elk uur, dag en nacht, in elk deel van de 
wereld.

Als u deze “Evensong” bezoekt, is het 
alsof u binnenvalt in een gesprek tussen 
God en zijn volk dat begon ver voordat u 
geboren werd en dat zal voortduren lang 
nadat u gestorven bent. Wees daarom niet 
verbaasd of verontrust als er sommige din-
gen zijn die u niet direct begrijpt. Voor een 
kort moment stapt u binnen in de onafge-
broken stroom van gebeden die vandaag 
plaatsvindt en die door zal gaan tot aan 
het einde van de tijden. U bent één met 
degenen die aanbidden op aarde en in de 
hemel.

De inhoud van de “Evensong” is bijna 
geheel ontleend aan de Bijbel. Het eerste 
doel is om de wonderlijke werken van 
God in de geschiedenis en in het leven, 
de dood en de opstanding van Jezus 
Christus bekend te maken. Het tweede 
doel is om bij degene die God vereert 
een antwoord van lofprijzing, berouw, 
gebed en gehoorzaamheid op te roepen.
Het Engels dat in de “Evensong” wordt ge-
bruikt, dateert van meer dan vierhonderd 
jaar geleden. Deze taal kan ouderwets 
klinken, maar haar betekenis is zeker niet 
gedateerd.
De dienst bestaat uit drie delen:

Het eerste deel, dat vrij kort is, bereidt de 
aanwezigen voor op het verhaal dat zich 
gaat ontvouwen.

In het tweede deel horen we van Gods verlos-
sende liefde, zowel in het Oude Testament (de 
Psalmen en de eerste lezing) als in het Nieuwe 
Testament (het “Magnificat”, de Lofzang van 
Maria; de tweede lezing; en het “Nunc Dimit-
tis”, de Lofzang van Simeon).

Tenslotte bestaat het derde deel uit onze 
respons in gebed tot God die zichzelf 
bekend heeft gemaakt in de geschiedenis, in 
Jezus Christus, en in de Kerk.

Uit: A Guide to the Order of Evensong, Durham 
Cathedral, England

Links:
www.wijkgemeente-martinikerk.nl 
www.facebook.com/martinikerk 
www.protestantsegemeentegroningen.nl 
www.schoonheidmeteenziel.nl

Voor contact n.a.v. deze vesper:
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl 
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Welkom en mededelingen

Orgelimprovisatie Psalm 4

Introïtus: O Hear us, Lord                         Text: John Donne ; chant: Anthony Piccolo 

Vanaf 16.45 uur luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde de dienst in met (een 
deel) van de) twaalf luidklokken. In de zogenaamde “witte” perioden van het 
kerkelijk jaar (tijdens de Kersttijd en de Paastijd) kiezen de klokkenluiders, onder 
leiding van de luidmeester, een opgewekt majeur-akkoord. In de “paarse” peri-
oden (tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd) kiezen ze een stemmig mineur-
akkoord, en in de “groene perioden” (op alle andere zondagen) iets minder ex-
pli-ciete combinaties.(verdere informatie zie http://www.klokkenluidersgilde.nl) 

Klokgelui

Voorganger: zegengroet en votum (allen gaan staan)

Hear us, O hear us, Lord; To Thee a sinner is more music, when he prays,  
than spheres' or angels' praises be, in panegyric alleluias.  
Hear us, for till Thou hear us, Lord, we know not what to say. 
Thine ear to our sighs, tears, thoughts, gives voice and word. 
O Thou, who Satan heardest in Job's sick day,  
hear Thyself now, for Thou in us dost pray.

Psalm 63: 1 (koor), 2, 3 (allen)
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2 (allen)
Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

3 (allen)
Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

O Lord, open thou our lips;
and our mouth shall shew forth thy praise.
O God, make speed to save us;
o Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning, 
is now and ever shall be:
world without end. Amen.
Praise ye the Lord;
the Lord’s name be praised.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu is
en altijd zal zijn: 
de wereld zonder einde. Amen.
Prijs de Heer; 
de naam van de Heer zij geprezen.

Heer, open onze lippen 
en onze mond zal zingen van uw eer.
God, kom ons snel te hulp; 
o Heer haast U ons te helpen.

Koor:  Psalm 4                                                                             chant:  Matthew Cambridge

Hear me when I call, O God of my righteousness : 
thou hast set me at liberty when I was in trouble; 
have mercy upon me, and hearken unto my prayer.
O ye sons of men, how long will ye blaspheme mine honour : 
and have such pleasure in vanity, and seek after leasing?
Know this also, that the Lord hath chosen to himself the man that is godly : 
when I call upon the Lord he will hear me.
Stand in awe, and sin not : 
commune with your own heart, and in your chamber, and be still.
Offer the sacrifice of righteousness : 
and put your trust in the Lord.
There be many that say, who will show us any good?
Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us.

Koor: Preces                   Stephen Darlington
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Thou hast put gladness in my heart : 
since the time that their corn and wine and oil increased.
I will lay me down in peace, and take my rest : 
for it is thou, Lord, only, that makest me dwell in safety.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning, is now and ever shall be:
world without end. Amen.

Eerste Lezing, uit het Oude testament: Psalm 4  (Nieuwe Bijbel Vertaling)

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David

2  Antwoord mij als ik roep,     
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

3  Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
    is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
4  De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
    de Heer luistert als ik tot hem roep.

5  Beef voor hem en zondig niet,
    bezin u in de nacht en zwijg. sela
6  Breng de juiste offers,
    heb vertrouwen in de Heer

7  Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’-
    Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen
8  In u vindt mijn hart meer vreugde
    dan zij in hun koren en wijn.

9  In vrede leg ik mij neer
    en meteen slaap ik in,
    want u Heer laat mij wonen
    in een vertrouwd en veilig huis
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Koor: Magnificat in G                                        Sietze de Vries
Tekst: Lukas 1: 46 – 55

Mijn ziel prijst en looft de Heer
en mijn hart juicht om God, 
mijn Redder.

My soul doth magnify the Lord 
and my spirit hath rejoiced in God 
my Saviour. 

For He hath regarded the lowliness of His 
handmaiden. 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn 
minste dienares.

For behold, from henceforth all 
generations shall call me blessed. 
For He, that is mighty hath magnified me 
and holy is His name. 
And His mercy is on them that fear Him 
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm 
He hath scattered the proud in the 
imagination of their hearts. 

Want zie, van nu af aan zullen alle 
geslachten mij gelukkig prijzen.
Want hij die machtig is heeft mij groot 
gemaakt en heilig is zijn naam. 
En zijn barmhartigheid is op wie hem 
vrezen van geslacht op geslacht. 
Hij heeft de kracht van zijn arm 
getoond en heeft de trotsen die zich 
verheven wanen uiteengedreven.

He hath put down the mighty from their 
seat and hath exalted the humble and 
meek. 

Hij heeft de heersers van hun troon 
gestoten en heeft de nederigen en 
de zwakken verhoogd

He hath filled the hungry with good 
things: and the rich He hath sent 
empty away. 

He remembering His mercy hath holpen 
his servant Israel, as He promised to 
our forefathers, Abraham and his seed, 
forever. 

Hij heeft de hongerigen verzadigd met 
goede dingen en de rijken heeft hij
leeg weggezonden.

Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid, 
heeft geholpen zijn knecht Israel zoals hij 
onze voorvaders beloofde, Abraham en zijn 
nageslacht voor altijd.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end:  Amen.
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Tweede lezing, uit het Nieuwe Testament:  Filippenzen 4: 4 - 9

Koor: Nunc Dimittis in G                                                                                Sietze de Vries 
Tekst: Lukas 2: 29 - 32            

Nu laat u uw knecht, Heer, gaan in vrede: 
naar uw Woord.
Want mijn ogen hebben uw redding, 
gezien die u bereid hebt voor het gezicht 
van alle mensen:
Licht ter verlichting der volken, 
en tot eer van uw volk Israël.

Lord, now lettest thou Thy servant 
depart in peace: according to Thy Word.   
For mine eyes have seen Thy salvation, 
which Thou hast prepared before the face 
of all people: 
to be a light to lighten the gentiles, and 
the glory of thy people Israel. 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the begin-
ning is now and ever shall be: world without end: Amen.

4   Laat de Heer uw vreugde blijven; 

     ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

5   Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 

6   Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en

     dank hem in al uw gebeden.

7   Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 

     uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8   Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar

     is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, 

     alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles 

     wat deugdzaam is en lof verdient. 

9   Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, 

     wat ik u heb verteld en laten zien. 

     Doe het en de God van de vrede zal met u zijn.
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Samenzang: Psalm 31: 7, 9, 15, 17

9
Voor hen die tegen mij zich wendden,
werd ik een smaad, o God,
het mikpunt van hun spot.
Ik werd een schrik voor mijn bekenden:
komt men op straat mij tegen
dan kiest men andre wegen.

15
Hoe groot is 't goed, dat Gij, o HERE,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.

17
Geprezen zij de HEER, mijn Koning,
Hij die zijn knecht ontmoet
met gaven groot en goed.
Toen 't kwaad zich saamtrok om mijn woning,
kwam Hij mijn val beletten,
was Hij 't die mij ontzette.
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(op de afbeelding de tuin van Mandela op Robbeneiland)

Reflecties over Psalm 4  -   thema: ‘Binnenplaats’

Samenzang: Liedboek 250: 1, 2 en 6 (koor), 3, 4, 5, 7, 8, 9 (allen)
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2. (Koor)
Gij, enige, die waakt en wacht
en steeds mijn hulp wilt wezen
als mij de schaduw van de nacht
vervult met duizend vrezen.

3. (Allen)
Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,
en tegen angsten toegedekt
mag ik bij U verkeren.

4. (Allen)
De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten
voor al het leed, dat zorgen baart,
op U alleen mij richten.

5. (Allen) 
Want gij stond naast mij al die tijd,
al leek de hoop vervlogen.
Ik weet, mijn leven wordt geleid,
uw doel staat mij voor ogen.

6. (Koor) 
Omdat ik U als helper ken
zult Gij mijn toekomst wezen.
Ik hoef niet, wat verborgen is,
nu al te kunnen lezen.

7. (Allen) 
Ik vrees niet wat nog komen zal
en wil mijn dagen bouwen
op ’t enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen

8. (Allen)
en in een zorgeloze slaap,
gebed in uw erbarmen,
te rusten in uw liefde, die
mijn vragen wil omarmen.

9. (Allen)
Ik weet dat ook de dag die komt
mij zicht op U zal geven;
ik vind in wat Gij hebt voorzien
de zin van heel mijn leven.

Gebeden: Gezongen en gesproken

 Responses                    Stephen Darlington
The Lord be with you,
and with thy spirit.

De Heer zij met u
en met uw geest

Laat ons bidden:                                                                                         

Lord, have mercy upon us,
Christ, have mercy upon us,
Lord, have mercy upon us. 

Let us pray:

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.

Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name;
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth as it is in 
heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass 
against us.

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.
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En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad. 
Amen.

O Lord, show thy mercy upon us
and grant us thy salvation.
O Lord, save the King
and mercifully hear us when we call upon 
thee.
Endue thy ministers with righteousness 
and make thy chosen people joyful. 

O Heer, schenk ons uw genade
en geef ons verlossing.
O Heer, bewaar de koning 
en hoor ons in genade aan als wij u 
aanroepen.
Bekleed uw dienaren met gerechtigheid 
en laat uw volk zich in U verblijden.

O Lord, save thy people and bless thine 
inheritance.
Give peace in our time, o Lord,  
because there is none other that 
fighteth for us but only thou, o God.

O Heer, red uw volk
en zegen uw erfdeel.
Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want niemand strijdt voor ons dan
 Gij alleen, o Heer.
O Heer, wil in ons een zuiver hart scheppen 
en ontneem ons niet uw heilige Geest.

O God, make clean our hearts within us; 
and take not thy Holy Spirit from us.

And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. 
Amen. 

Almighty God, who through your 
only-begotten Son Jesus Christ 
have overcome death and opened to us 
the gate of everlasting life: 
grant that, as by your grace ,going before 
us, you put into our minds good desires, 
so by your continual help 
we may bring them to good effect; 
through Jesus Christ our risen Lord.

Collect of the Day:
Almachtige God, die door uw enig-geboren 
Zoon Jezus Christus de dood hebt overwon-
nen en voor ons de poort naar het eeuwige 
leven hebt geopend: geef ons dat, aangezien 
gij door uw genade, die voor ons uit gaat, in 
onze gedachten goede verlangens hebt ge-
plaatst, zodat wij die, door uw voortdurende 
hulp, tot een goede vervulling zullen bren-
gen; door Jezus Christus onze verrezen Heer.

O God, from whom all holy desires, 
all good counsels, And all just works 
do proceed, give unto thy servants that 
peace which the world cannot give. That 
both our hearts may be set to obey thy 
commandments and also that by Thee we 
being defended from the fear of 
our enemies.
May pass our time in rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ our 
Saviour. Amen. 

Collect of Peace
O God, uit wie alle heilige verlangens, 
alle goede raad, alle goede werken 
voortkomen, geef aan uw dienaren die 
vrede die de wereld niet kan geven. 
Dat onze harten uw wetten mogen 
gehoorzamen en ook dat wij door U 
beschermd worden voor de angst voor 
onze vijanden. 
Moge onze tijd in rust en vrede voorbij-
gaan; dank zij de verdiensten van Jezus 
Christus onze Redder. Amen
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Lighten our darkness, we beseech thee, 
O Lord and by thy great mercy defend us 
from all perils and dangers of this night, 
for the love of thy only Son, our Saviour 
Jesus Christ. 
Amen

Collect for aid against all perils
Verlicht onze duisternis, smeken wij u, 
o God en bescherm ons door uw grote 
genade tegen alle bedreigingen en geva-
ren van deze nacht, vanwege de liefde van 
uw enige Zoon, onze Heer Jezus Christus. 
Amen.

Gesproken gebeden -  Amen

'De moerbeitoppen ruischten;'
          God ging voorbij;
    Neen, niet voorbij, hij toefde;
    Hij wist wat ik behoefde,
          En sprak tot mij;
 
    Sprak tot mij in de stille,
          De stille nacht;
    Gedachten, die mij kwelden,
    Vervolgden en onstelden,
          Verdreef hij zacht. 

    Hij liet zijn vrede dalen
          Op ziel en zin;
    'k Voelde in zijn' vaderarmen
    Mij koestren en beschermen,
          En sluimerde in.

    De morgen, die mij wekte
          Begroette ik blij.
    Ik had zo zacht geslapen,
    En Gij, mijn Schild en Wapen,
          Waart nog nabij.

            
Nicolaas Beets (1814-1903)

ook bekend onder het pseudoniem hildebrand, was een nederlandse auteur, dichter, predikant en hoogleraar.
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Anthem: Exult                                            Alison Bauld
Tekst : Psalm 92    

Lord, how great are Thy deeds.
O Lord, it is good to give thanks,
to sing psalms to Thy name , o most High.
Thy acts , o Lord, fill me with exultation.
How great are Thy deeds,
how fathomless Thy thoughts.
It is good to give Thee thanks, 
to sing psalms to Thy name , o most High.
To declare Thy love in Thy morning
and Thy constancy every night
to the music of a ten stringed lute;
to the sounding chords of a harp.
Thy acts , o Lord, fill me with exultation.
I shout! In triumph at Thy mighty deeds.

Slotlied (staande): LvK 20: 2,3,4

Hoe  goed  is   ‘t hun  die   bou-   wen

op       Is -   rels    va -    ste  rots,

hun     die   zich  toe    ver - trou -  wen

    de      trou - we    han - den Gods.

Zij       heb -  ben 't heil  ver  kre -  gen,

de      al  -   ler      schoon - ste  schat;

God    leidt  hen   op   zijn   we  -  gen,

hun    voet   wordt   moe     noch mat.

Heer, hoe groot zijn uw daden.
O Heer, het is goed om te danken, om  
voor u psalmen te zingen, o Allerhoogste.
Uw daden, o Heer, vervullen mij met 
vreugde. Hoe groot zijn uw daden, zeer 
diep zijn uw gedachten. Het is goed om u 
dank te zeggen, om u psalmen te zin-
gen, o Allerhoogste. Om uw liefde op uw 
morgen te verkondigen en uw constante 
trouw iedere nacht op de muziek van een 
tiensnarige luit; op de klinkende snaren 
van een harp. Uw daden, o Heer, vervullen 
mij met vreugde. Ik roep het uit! In triomf 
over uw machtige daden.

Nicolaas Beets (1814-1903)

ook bekend onder het pseudoniem hildebrand, was een nederlandse auteur, dichter, predikant en hoogleraar.
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U kunt de Psalmenvespers ook steunen met een fiscaal aftrekbare gift, door een bedrag 
over te maken naar NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk, 
onder vermelding van “Psalmenvespers”. (De Stichting Wijkfonds Martinikerk is een
ANBI [Algemeen Nut Beogende Instelling]; RSIN-code 806173439.)

Uitzending en zegen met gezongen  “Amen”  (allen)

Uitleidend orgelspel

Vrijwillige collecte aan de uitgang

3
Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

4
Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

T.b.v. de onkosten van de Psalmenvespers. Deze onkosten bedragen ongeveer € 3,00 
per persoon. Mocht u kunnen bijdragen, daarvoor hartelijk dank.

W
W

W
. allepsalm

en.nl
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Biechtspreekuur Martinikerk 
Waarom zou u er mee rond blijven 
lopen? Lucht uw hart! 
Dat kan op woensdagmiddagen tussen 
14 en 16 u in de Martinikerk. Ds. Pieter 
Versloot houdt daar dan biechtspreekuur. 
Vanwege zijn ambtsgeheim kunt u hem 
alles vertellen wat u kwijt wilt. Een enkele 
keer wordt hij vervangen door collega’s. 
Ook zij hebben ambtsgeheim. 
U mag, als u dat prettiger vindt, van te 
voren mailen voor een afspraak: 
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl

Ingang Martinikerk via het Boter-en-brood-
huisje naast De Kosterij, adres:
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

Speciale avonddiensten 
Elke derde zondagavond van de maand 
organiseert de Martinikerk speciale dien-
sten gericht op een grondige doorden-
king van het christelijk geloof. In deze 
zogenaamde Catechismus-in-Groningen 
diensten vormt een moderne catechismus 
(Beknopt vraag & antwoordboekje) de 
leidraad. Op de vierde zondagavond van 
de maand zijn er Woordzoekersdiensten. 
In deze diensten zoeken we -gravend in 
bijbelboeken- naar wat de Bijbel te zeg-
gen heeft in ons dagelijkse post-moderne 
leven. Op de eerste (en eventueel vijfde) 
zondagavond zijn er reguliere kerkdien-
sten met een sober protestants karakter. 
Aanvang alle avonddiensten 19.00 uur. 
Check onze website voor meer informatie: 
www.wijkgemeente-martinikerk.nl

Alphacursus 2017  

Als u meer wilt weten over het christelijk 
geloof bent u van harte welkom op de 
Alphacursus. We eten samen, praten over 
de dingen van de dag en denken samen 
na aan de hand van cursusmateriaal over 
wat het christelijke geloof inhoudt.
Voor informatie kunt u terecht bij Jan 
Waanders (tel. 050-5775886 of 050- 
5777711). Voor meer informatie over de 
Alpha-cursus in het algemeen zie 
www. alpha-cursus.nl

ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE MARTINIKERK
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De psalmenvespers zijn onderdeel van “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”, het wekelijks 

programma van de Protestantse Gemeente Groningen op de zondagmiddag. 

Voor meer informatie: zie w w w. s c h o o n h e i d m e t e e n z i e l .

  

PSALMENVESPERS in  2017 om17 uur 
in de Martinikerk, 2e Zondag van de Maand

Toegang vrij, met vrijwillige collecte, iedereen welkom!

W O E N S D A G A V O N D V E S P E R S
Eens per maand wordt er op woensdag om 20.00 uur in het hoogkoor van de Martini-
kerk een vesper gehouden. Deze vespers zijn bedoeld om een moment van bezinning en 
rust te creëren in de drukte van de week. Vooraf houden we om 18.30 uur een gemeen-
schappelijke maaltijd in de kapel van de Martinikerk. Daarvoor kunt u zich van te voren  
opgeven via woensdagvespers@gmail.com (voor 12:00 uur op de dag van de vesper, 
eigen bijdrage ongeveer € 2,50). Iedereen is van harte welkom! 
De eerstvolgende vesper zal worden gehouden op  31 mei a.s.
Inlichtingen bij: Johan Hardeman, communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl.

                                        Datum                      Voorganger                      Koor                                       Psalm

11 juni           2017 Prof. dr. G.H. van Kooten Roden Girl Choristers 5

Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries

Sietze de Vries
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