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Bloemen
Waar de bloemen vandaag naar toe gaan zal u in de dienst
worden medegedeeld.
Diensten Oud en Nieuw:
Op zondag 31 december is om 10.00 uur de Oudjaarsdienst, ’s avonds is er geen dienst. Op maandag 1 januari
is erom 11.00 uur een korte viering met nieuwjaarwensen.

JOHANNESKERK
24 december ‘s morgens geen dienst zie Markuskerk
24 december Kerstnachtdienst aanvang 21.30 uur
Voorganger Ds.
S. van Meggelen
Ouderling
Dhr. R. Blokland
Diaken
Dhr. L. Geschiere
Organist
Dhr. B. van Kammen
Koster
Dhr. H. van Wijk
3e collecte
Steun gezin.nl
Bij de dienst
Op Kerstavond is het thema: Als ik het voor het zeggen
had… Op Kerstmorgen: Liefde, licht, leven.
We hopen op fijne en inspirerende diensten.
25 december 1e Kerstdag
Voorganger Ds.
S. van Meggelen
Ouderling
Mw. M. Frankfoorder
Diaken
Dhr. O. van Gessel-Dekker
Organist
Dhr. B. van Kammen
Koster
Dhr. H. van Wijk
e
3 collecte
KIA kinderen in de knel
Bij de dienst
Op Kerstmorgen is het thema:: Liefde, licht, leven.
Welkom in ons midden
kind in de kribbe.
Je schenkt ons moed om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.
Welkom in ons midden
kind in de kribbe.
Je geeft ons kracht om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert.

MARKUSKERK
24 december aanvang 11.30 uur

Welkom in ons midden
kind in de kribbe.
Je leert ons geloven
in alles waar liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt
in alles wat God de mensen heeft geboden.
Gezegende Kerstdagen gewenst!
ds. Saskia van Meggelen
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dwarsfluit. Trompettist Martjan van der Wel begeleidt met
Wybo de samenzang. Samen brengen ze ons in ‘The Spirit
of Christmas’ (Jacob de Haan).
Gezegende dagen gewenst.
ds. Ton van Prooijen
De bloemen
Deze gaan uit de Markuskerk met onze hartelijke
gelukwensen naar dhr Jan Wouters, Assumburgstraat 36,
4834 KP Breda. Hij werd 11 december 85 jaar. Een tweede
boeket gaat naar met onze hartelijke gelukwensen naar
mw. mw. C. van Aalst-Franke, Arnold Janssenlaan 46, 4847
CK Teteringen. Zij werd op 10 december 85 jaar.
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
Het kerstfeest vieren we op zondagmorgen met een
speciale kerstlunch met kerstliederen (11.30u), op
zondagavond in kerstnachtdienst in de Grote Kerk (vanaf
21.15u) en op kerstmorgen in een viering waarin de
kinderen een grote inbreng hebben. De kerstnachtdienst
wordt opgeluisterd door Collegium Altena, een kamerkoor
uit het Land van Heusden en Altena o.l.v. Aart Bergwerff.
We horen prachtige Oudhollandse kerstliederen (zoals ‘Het
viel een hemels dauwe’ – wie kent het nog…?), maar ook
delen uit het kerstoratorium van Saint-Saëns.
Ik hoop u te kunnen ontmoeten bij één of meer van deze
kerstvieringen. Alvast gezegende dagen gewenst.
ds. Ton van Prooijen
25 december 1e Kerstdag
Voorganger
Ds.
T. van Prooijen
Ouderling
Dhr.
W. v.d. Giessen
Diaken
Dhr.
E. Bondzio
Lector
Dhr.
H. van Wijngaarden
Begroeting
Dhr.
H. Wessels
Organist
Dhr.
W. Wagenaar
Kindernevendienst Mw.
E. van Hooijdonk
Koster Dhr.
J.W. van der Wel
e
3 collecte KIA kinderen in de knel
Bij de dienst
Op kerstmorgen wordt het kerstverhaal uitgebeeld door
de kinderen, in een korte musical waarvan de liederen zijn
ingestudeerd door onze cantorij. De hoofdpersonen zijn
twee elkaar beconcurrerende herbergiers, Herbert en
Hannes. Hoeveel ruimte is er in hun herberg? De kinderen
vormen ook een kinderorkest met drie hoorns, piano en

Van de Kerkenraad
Begin 2018 nemen mevr. Caroline Dammer-Sneep en dhr.
Rob Blokland afscheid als diaken resp. ouderling.
Dhr. Dick de Man is bereid ouderling te worden.
Ambtsdragers worden bevestigd voor een periode van 4
jaar, maximaal twee keer te verlengen.
Mevr. Jonneke Prins, dhr. Bertus de Keizer, *dhr. Paul
Vlaardingerbroek (ouderlingen), dhr. Adri Bos, dhr. Jochen
Dijkshoorn, dhr. Pieter Harder(ouderlingkerkrentmeesters)
en mevr. Harmpje Klaaijsen-Siebrand en *dhr. Uli Bondzio
(diakenen) hebben aangegeven nog een volgende termijn
hun functies te willen vervullen.
Indien daartegen geen bezwaren zijn (uiterlijk 3 januari
2018 kenbaar te maken aan de scriba), zal de
(her)bevestiging plaatsvinden in kerkdiensten in
januari/februari 2018.
Ernst Walet, scriba PGB
*De herbevestiging van Uli Bondzio en Paul
Vlaardingerbroek zal plaatsvinden op 1 januari in de
Markuskerk
Lief en Leed
Dhr Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, heeft
een reeks onderzoeken achter de rug en wacht op een
vervolgtraject. We wensen hem en wie hem lief zijn moed
en sterkte.
Dhr Klaas de Kam, Bloemenblauwtje 4, 4814TS Breda,
hoopt op korte termijn ontslagen te worden uit Aeneas.
Het waren lange, taaie weken voor hem. We wensen hem
een voorspoedig verder herstel.
Mevrouw Herma Smaling, Gerrit Rietveldplein 63, 4827 GK
Breda, verblijft nu in Thebe Brabantpark, Kangoeroestraat
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1, 4817 GA Breda, kamer 2404.
Afgelopen week werd er ergens in het land een ‘Blue
Christmas’ georganiseerd, een Kerstfeest voor hen die
verschrikkelijk tegen de Kerst opzien, omdat ze alleen zijn
komen te staan, niemand hebben om het leven mee te
delen, omdat ze geen contact meer hebben met
familieleden. Lang niet voor iedereen is het Kerstfeest een
vreugdevol gebeuren, het confronteert hen juist met wat
er niet is. Een Blue Christmas, blue, de kleur van water, van
tranen. En daar mag ook plaats voor zijn met Kerst.
We wensen allen die het moeilijk hebben deze dagen, ook
uit ons midden, Gods nabijheid toe, Hij die onze tranen ziet
en opvangt.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.

VOOR UW AGENDA
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 31 december 2017.
Kopij uiterlijk donderdag 28 december 2017 vóór 12.00
uur zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.

Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie met het gebed over van
de website van Kerk in actie: Christenen in Rwanda willen
het geloof op een goede manier doorgeven aan hun
kinderen. Niet in alle kerken krijgen kinderen de aandacht
die ze verdienen. In december 2017 trainen Janny
Oorebeek en Ria van Hulsteijn predikanten en
zondagsschoolleiders in Rwanda hoe je het geloof kunt
overdragen aan kinderen. Zij vragen om voorbede voor dit
werk.
Goede God, Vader van alle kinderen, wij danken u voor
kinderen, die ons leren hoe we de wereld onbevangen
kunnen zien. We vinden het vaak lastig om ons geloof in u
over te brengen op onze kinderen. Ook in Rwanda is dat
onderwerp van gesprek. Wilt u predikanten,
zondagsschoolleiders en gezinnen in Rwanda helpen om
het geloof in u op een goede manier over te brengen op
kinderen. Zodat ook deze kinderen uw steun mogen
ervaren in hun leven en anderen tot licht mogen zijn.
Wilt u Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn helpen om
zondagsschool trainingen te geven op een manier die
aansluit bij de behoefte van de Rwandese kerken.
Wij danken u ook voor het werk dat de Rwandese
organisatie Mwana Ukundwa daarin doet. Wilt u het werk
dat zij doen voor kwetsbare kinderen in Rwanda zegenen.
Amen

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
€ 70.75
€ 76.15
€ 72.17
€ 60.95
€ 104.34
€ 48.00
(Onderhoud gebouwen (6))

17 dec.
De redactie van uw Kerkgroet wenst u
Gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2018
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