
 

Digitale Kerstavonddienst 

24 december 2021, 19.45 uur 

Martinikerk 

Thema: ‘Code 3.16’ 
 

Op vrijdag 24 december as. om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden. 

Vanwege covid19 vindt deze dienst uitsluitend digitaal plaats; u kunt deze dienst volgen via 

‘kerkdienstgemist.nl’.  

Vanaf plm. 19.45 uur kunt u aansluiten. 
 

Voorgangers: 

Ds. Pieter Versloot - Wijkgemeente Martinikerk, ds. Dick Mak - Tehuisgemeente,  

ds. Wim-Kees van Slooten - Jeruzalemkerk en Kerkelijk werker: Peter Zuidema - Oosterkerk 

 

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door een kwartet met een ensemble, het geheel onder leiding 

van Jaap de Kok. 

Orgel - Janny de Vries 

Trompet - Joost Hettinga 

 

De collecte in deze dienst is bestemd voor de stichting Present Groningen.      

 

Stichting Present Groningen is een stichting voor en door Groningers. In 2020 hebben we ruim 2000 

vrijwilligers in kunnen zetten voor hulpvragen in Stad. We richten ons op mensen die zelf het geld, de 

gezondheid en het netwerk niet hebben om een eenmalige klus in en om het huis te klaren. Denk aan het 

leggen van laminaat, verhuizen, schilderen, tuinklussen of opruimen. Present start altijd bij wat de 

vrijwilliger te bieden heeft aan vaardigheden en tijd. Vervolgens koppelen we dit aanbod aan de vele 

hulpvragen die er zijn in de stad. Door onze nauwe samenwerking met professionele hulpverleningsinstanties 

kunnen we garanderen dat de hulp daadwerkelijk terecht komt bij de meest kwetsbare groepen van de 

Groningse samenleving. Door onze werkwijze is een dagje vrijwilligerswerk zinvol, effectief en vaak ook 

heel gezellig. We merken dat er telkens meer een beroep op ons wordt gedaan. Met uw bijdrage kunnen we 

in 2022 nog meer kwetsbare Groningers bijstaan. Dank u wel! 
 

U kunt aan de collecte deelnemen door middel van: 

1 Overmaken op IBAN-rekeningnr: NL08RABO0641134894 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Groningen; Omschrijving: MKKERST 

2 de Scipio- of GIVT-app (voor bezoekers die hiermee bekend zijn) 

3 het bezoeken van de Tikkie website: https://kerk050.nl/MKKERST 

4 de hieronder opgenomen QR-code die naar de tikkie-website zal leiden 

De handelingen hiervoor zijn: 

- de afgedrukte QR-code hieronder met uw smartphone inscannen met de QR-scanner app 

- u wordt naar de Tikkie-website geleid 

- het collectebedrag invullen en overmaken. 

 

 

 

 

 

Namens de Kerstavonddienstcommissie van de deelnemende kerkgenootschappen wensen we u gezegende 

Kerstdagen toe. 

 

 Voor meer informatie: 

 www.wijkgemeente-

martinikerk.nl/kerstavonddienst-

2021/ 

of scan de QR-code 
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