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Bij de dienst
Op deze ‘eeuwigheidszondag’ gedenken we de mensen die
het afgelopen jaar zijn overleden, uit onze gemeente en uit
de kring van familie en vrienden. We lezen Matteüs 22: 2333, over de vraag naar het eeuwige leven. Met onze
cantorij zingen we o.a. het ‘Schriftlied’ van Huub
Oosterhuis: ‘Zijn onvergankelijk testament: dat Hij ons in
de dood nog kent - de dagen van ons leven, ten dode
opgeschreven, ten eeuwig leven omgewend.’ Er is een
gedrukte liturgie, dus u hoeft geen liedboek mee te
nemen. Een goede zondag gewenst,
ds. Ton van Prooijen
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Bij de dienst
Vandaag op Eeuwigheidszondag gedenken we hen die ons
in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Het kan
moeilijk zijn weer in de kerk te komen, waar de kist met je
geliefde stond. We wensen allen die speciaal voor de
gedachtenis vandaag in de kerk zijn, sterkte. Dat de
woorden uit de Bijbel over Gods liefde, zijn geduld en zijn
blijvende nabijheid, kracht mogen geven.
Spreuk van de zondag:
Als een boom ’s winters zijn bladeren verliest, kan hij in de
lente niet ontluiken.
Allen een fijne zondag, ds. Saskia van Meggelen
Volgende week
is er dienst in de Markuskerk en leid ik de dienst samen
met ds. Niels den Toom die afscheid heeft genomen als
geestelijk verzorger van Aeneas.
Ds. Saskia van Meggelen
De bloemen
De bloemen uit de dienst gaan met onze felicitaties naar
Dhr. de Rooij, Joshof 10, ( 22-10) en dhr. van Steijn, Joshof
13, (19-11). Beide heren werden onlangs 80 jaar.
Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen die met mij heeft meegeleefd
bedanken voor hun blijken van ondersteuning. Ik ben nu
even uit het ziekenhuis geweest. Maar dit weekend wordt
ik weer opgenomen voor een ingrijpende medische
ingreep. Ik hoop komende week weer thuis te zijn in
afwachting van verdere medische ingrepen. Warme groet
van Jan Noordermeer

De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
groeten en onze hartelijke dank voor alles wat zij voor
onze gemeente hebben betekend naar dhr. en mw. Frits
en Rika Dillingh, Jan Ligthartlaan 29, 3312 KD Dordrecht,
tel. 078 6458966.

ALGEMEEN
Lief en Leed
Dhr. Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, is
opnieuw opgenomen in Amphia Molengracht. Wij wensen
hem sterkte.
Mw. Menke van den Berg, Breedonk, is na een val erg
kwetsbaar geworden. We hopen dat er nog herstel zal zijn
en bidden voor haar om moed en vertrouwen.
Dhr. Klaas de Kam, Bloemenblauwtje 4, 4814 TS Breda
verblijft nog voor revalidatie in Aeneas, afd. Haagsemarkt.
Mevrouw Herma Smaling, Gerrit Rietveldplein 63, 4827 GK
Breda, verblijft nu in Aeneas, Kangoeroestraat 1, 4817 GA
Breda, kamer 2404. We wensen beiden sterkte.
Op vrijdag 17 november overleed op 96-jarige leeftijd
Neeltje Riedijk-van de Burg. Ze woonde met haar man
Pieter in Zuiderhout. In 1991 kwamen ze vanuit Rotterdam
naar Teteringen, om in de buurt van hun dochter te
wonen. Vorig jaar vierden ze hun 70-jarig huwelijk.
Vanwege haar gezondheid verhuisden ze afgelopen zomer
naar de verzorgingsafdeling van Zuiderhout. Nadat ze nog
had meegedaan met een zangactiviteit van de
dagbesteding, stierf ze toen ze terug was op haar kamer.
De afscheidsdienst was afgelopen donderdag in de kapel
van Zuiderhout. Na de daarop aansluitende condoleance
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werd ze in besloten kring worden gecremeerd. We leven
mee met haar man Pieter en hun kinderen en
kleinkinderen.
Ook op vrijdag 17 november overleed, 90 jaar oud, na een
ziekbed van een week, mevrouw Annie Catharina SmidWiersema. Zij was in haar werkzame leven lerares biologie
aan de Nassau. Zij was voor het ontstaan van de Prot.
Gem. Breda twee termijnen scriba van de kerkenraad
Algemene Zaken. Zij is donderdag in familiekring in
Lelystad bij haar man begraven. Hij overleed in 1970. Zij
hadden geen kinderen. Er was in Breda donderdag een
condoleance in de Boswachter. Wij leven mee met haar
familie, Fatimalaan 3, 4702 GP Roosendaal.
We leven mee met alle zieken en rouwenden vragen voor
hen om kracht en Gods nabijheid.
Uw berichten voor deze rubriek kunt u sturen naar Loes
Winsemius, tel. 0765655595, e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl
Gebedsintentie
We nemen het volgende over van de website van Kerk in
Actie: Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog,
geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een
schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden.
Gebed is één van de belangrijkste manieren om deze
kinderen hoop te bieden en bescherming.
Zegen de kind'ren, Heer
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze alsmaar weer
met Uw liefde warmen.
Zegen de kind'ren, Heer
en bescherm hun leven.
Wilt U ze keer op keer
Uw genade geven.
Zegen de kind'ren, Heer
houd ze in U geborgen.
Nu nog zo broos en teer,
maak ze sterk voor morgen.
Amen

COLLECTEN
JK
MK
Diaconie
€
185,10 €
Kerk
€
140,25 €
e
3 collecte
€
141,00 €
Wijkwerk Breda Midden-Zuid (5)
Markuskerk geen opgave ontvangen.

VOOR UW AGENDA

19 nov.
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Voedselbank in de Johanneskerk
Op zondag
A 10 december kunt u in de Johanneskerk spullen
brengen voor de Voedselbank Breda. De voedselbank
heeft ook dit jaar weer behoefte aan pasta, conserven,
zoet beleg, babyvoeding en non-food artikelen als
shampoo, zeep, babyvoeding en luiers. De Diaconie wil u
graag enthousiasmeren om als u boodschappen doet wat
extra’s te kopen en dit op zondag 10 december mee te
nemen naar de Johanneskerk. De Diaconie zorgt voor
vervoer naar de voedselbank. Heeft u geen tijd voor
boodschappen? Een financiële bijdrage is uiteraard ook
meer dan welkom. Wij nodigen u van harte uit om mee te
doen! Bent u op 10 december niet in de gelegenheid om
naar de Johanneskerk te komen en wilt u toch goederen
beschikbaar stellen? Bel (06-52446042) of mail mij even
(Olga_Dekker@yahoo.com). Ik haal het in overleg met u
graag bij u op!
Namens de Diaconie, Olga van Gessel-Dekker
Koor Odyssee
Het koor waarvan ik lid ben, geeft op 16 december om
20.00 uur een concert in de Johanneskerk. Ik vind het heel
leuk om een keer in onze kerk te zingen. Het wordt een
mooi Kerstconcert. Ik hoop dat ik ook velen van u mag
ontmoeten! Kaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij
de Vrije Boekhandel en via: info@koorodysseebreda.nl
Ds. Saskia van Meggelen
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 3 december 2017. Kopij uiterlijk
donderdag 30 november vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

Verhuizing en groet Rika en Frits Dillingh
Naar aanleiding van het verhuisbericht en de groet van
Rika en Frits Dillingh in de vorige Kerkgroet, vroegen velen
aan ons om het adres van hen. Rika en Frits laten ons
weten dat hun nieuwe adres is Jan Ligthartlaan 29, 3312
KD Dordrecht. Hun telefoonnummer is nu: 078-645 8966.
Zij groeten u hartelijk vanaf hun nieuwe adres.
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