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Bij de dienst 3e Adventszondag
Vanmorgen wordt het avondmaal in ons midden gevierd.
Zondag 24 december:
Op zondag 24 december is er geen morgendienst in de
Johanneskerk. In de Markuskerk wordt een gezamenlijke
lunchbijeenkomst gehouden, die aanvangt om 11.00 uur.
Lunch begint rond 12.00 uur. Dit was voorheen de
ouderenkerstbijeenkomst van Midden-Zuid, maar is nu een
open bijeenkomst voor iedereen. Alle leeftijden zijn
welkom. U en jij kunt ook besluiten tot aan de lunch te
blijven.
De Kerstnachtdienst in de Johanneskerk begint om 21.30
uur. Het thema is: Als ik het voor het zeggen had…
Bloemen
Deze gaan vandaag naar Ad en Carolien Leeuwenburgh,
Oude Liesboslaan 275, die een naast familielid onder
verdrietige omstandigheden verloren. Dat er voor hen
troost en kracht mag zijn. Ook gaan er bloemen naar
ds. Van Voorst Vader, Parkstraat 33, die afgelopen vrijdag
99 jaar mocht worden. Onze hartelijke gelukwensen.
Bij Jesaja 35:
Je bent niet zonder meer vrij als je niets hoeft. Je bent niet
persé vrij als het jou voor de wind gaat. Vrij ben je als je in
niets of niemand bent verstrikt, als jouw gedrag niet wordt
bepaald door dat van een ander en je geluk niet afhangt
van je omstandigheden omdat je je waardigheid in God
vindt. Niemand jaagt je schrik aan. Niets verdrijft de liefde
uit je hart. Voor zulke mensen bloeien zelfs de woestijnen.
Op droge grond vinden zij prachtige bloemen. Zij gaan over
een hoge weg door God zelf gebaand.
Fijne zondag, ds. Saskia van Meggelen
Edukans: Aktie Schoenmaatje
De afgelopen 2 maanden is er door kinderen (èn
volwassenen) hard gewerkt om de schoenendozen zo mooi
mogelijk versierd en goed gevuld te krijgen. In totaal

konden er 35 prachtige dozen bij de Stichting Edukans
ingeleverd worden. Een geweldig resultaat!
Namens de Kinderkerk: Tamara/Nathalie/Chiara
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Bij de dienst 3e Adventszondag
Het is derde Advent, zondag “Gaudete” (Verheugt u). De
liturgische kleur vandaag is roze: het paars van advent, dat
staat voor inkeer, vermengt zich met het heldere wit van
Kerstmis. Het licht van Kerstmis, de hoop begint al door te
breken. De twee schriftlezingen van vandaag gaan dan ook
over die twee dingen: hoop enerzijds, inkeer en bekering
anderzijds. In Jesaja 2 een profetie van hoop en vrede voor
Jeruzalem, de stad waar God álle volkeren zal samenbrengen en onderwijzen in Zijn recht. En in Lukas 3 lezen
we over Johannes de Doper, die het volk oproept zich te
bekeren met het oog op de komst van de Messias. Hoop
en bekering: de twee dingen waar het in de Adventstijd om
draait. Maarten Bondzio
Bij de bloemschikking
De bloemschikking in deze adventsperiode verbeeldt
teksten uit Jesaja, een boek van verwachting. In de teksten
van Jesaja gaat het over de woestijn waarin we kunnen
verzanden, over leven dat als gras is dat verdort en als een
bloem die verwelkt. In de schraalheid en dorheid spreekt
Jesaja over hoop en troost (Jes. 40), over zwaarden die
ploegijzers worden (Jes. 2), over waterstromen die de
woestijn doen juichen (Jes. 35), over een weg die
begaanbaar is (Jes. 40), over een kind dat geboren zal
worden en vrede zonder einde (Jes. 9). Jesaja’s boek van
verwachting ligt open in deze adventsweken, waarin we
toeleven naar het kerstfeest.
De bloemen
Deze gaan met onze hartelijke gelukwensen naar mw.
Mary de Graaf-Westerlaken, Weilustlaan 345, 4817 TJ,
Breda. Zij werd op 30 november 95 Jaar.
Er gaat ook een boeket met onze hartelijke gelukwensen
naar de heer J. Buitenhuis, Schijfstraat 92, 4847 SN
Teteringen. Hij werd op 21 november 95 jaar.
Heel hartelijk dank
Prachtige bloemen mocht ik zondag mee naar huis nemen
vanwege mijn verjaardag. Groeten van Hannie Bouman
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DAG IN DAG UIT 2018
Vandaag liggen er in de Markuskerk inschrijfformulieren
voor het Bijbels Dagboek: “Dag in Dag uit 2018”.
U kunt dit ook bestellen via whupkens@live.nl of
telefonisch 076-5228628. De prijs van het bijbels dagboek
is € 5,90. Te voldoen bij afhalen. We gaan ervanuit dat de
dagboeken voor kerstmis geleverd worden. Nadere in
formatie: Wilma Bondzio-Hupkens, scriba sectieteam.

ALGEMEEN

Kerstlunch: Kom niet alleen, neem iemand mee!
In tegenstelling tot afgelopen jaren zal er geen kerstviering
voorafgaande aan Kerst gehouden worden in de Markuskerk. Wel zal er op 24 december in de Markuskerk een
kerstlunch georganiseerd worden met als thema:
‘Kom niet alleen, neem iemand mee!’ Iedereen is daar
welkom, jong en oud, welke kerk dan ook, (Lucas-,
Johannes-, Lutherse-, Katholieke of Markuskerk) of van
geen kerk. Voorafgaande aan de lunch worden kerstliederen gezongen door de aanwezigen. Wie kan zingen,
zing dan mee (luisteren is natuurlijk ook prima).
Om 12.00 uur begint de lunch, die weer afgesloten zal
gaan worden met kerstliederen. Graag opgeven vóór 19
december op het inschrijfformulieren in de Markuskerk of
via Miny Smaling 076-565041 of j.smaling@planet.nl
We rekenen op een mooie opkomst.
Van harte uitgenodigd!!! Vr.gr. Aletta Vlaardingerbroek

Lief en Leed
De operatie van dhr. Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838
GT Breda, is niet doorgegaan. Hij krijgt binnenkort uitslag
over het vervolgtraject. We blijven bidden om kracht en
uitzicht.
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 Thebe Brabantpark, Kangoeroestraat
1, 4817 GA Breda, kamer 2404. We wensen beide sterkte.
We leven mee met alle zieken en rouwenden en vragen
voor hen om kracht en Gods nabijheid.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.
Gebedsintentie
We nemen het gebed voor de kinderen nog eens over van
de website van Kerk in Actie: Miljoenen kinderen zijn op de
vlucht door oorlog, geweld of honger.
Juist in de kerst-periode is dat een schrijnend beeld.
Kinderen die zichzelf moeten redden. Gebed is één van de
belangrijke manieren om deze kinderen hoop te bieden en
bescherming. Bidt u mee? 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.
Bron: Jan Visser, Lied 500 uit Hemelhoog
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VOOR UW AGENDA

a

De eerstvolgende
Kerkgroet
A
Deze verschijnt op zondag 24 december 2017.
Kopij uiterlijk donderdag 21 december 2017 vóór 12.00
uur zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.
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