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Bij de dienst
Zowel in deze Oudejaarsdienst als morgen met Nieuwjaar
staan klassieke teksten centraal. Vandaag lezen we de
Oudejaarspsalm bij uitstek: Psalm 90 en we denken na
over hoe je met wijsheid je dagen telt. Morgen staat
Jakobus 4: 13-17 centraal. We denken dan na over plannen
en plannen (spreek uit: plennen). Plannen maken hoort bij
nieuwjaar, maar kun je alles ook plannen? Volgens Jakobus
is het belangrijk daarbij te zeggen: Zo de HEER wil, D.V. Een
ouderwetse gedachte of kunnen we er iets mee anno
2018? Ik hoop op fijne diensten en mooie ontmoetingen!

Spreuk
Ik zei tot de man die stond bij de ingang van het jaar: "Geef
mij een licht opdat ik veilig het onbekende tegemoet kan
treden". En hij antwoordde: "Ga de duisternis in en leg je
hand in de hand van God, dat is beter voor je dan licht en
veiliger dan een bekende weg".
Iedereen fijne jaarwisseling en alvast de beste wensen
voor 2018! Groet, ds. Saskia van Meggelen
Retraite
Deze en komende week werk ik wel, maar ik neem ook af
en toe een dag vrij om even bij te komen van de drukke
decembermaand. Mocht er iets acuuts zijn, bel of mail me
gerust. Een afspraak is altijd in te plannen (om de
overdenking voor Nieuwjaar aan te halen) .
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.
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Bij de dienst Gez.dienst met de Lucaskerk
Op deze oudejaarsdag is er in de Markuskerk een
gezamenlijke viering met de Lucaskerk (let op: vanavond is
er geen dienst). We lezen o.a. de 'oudejaarspsalm', psalm
90. Het thema is 'elke dag tellen, zodat elke dag telt'. Die
zin is ontleend aan de bewerking die Karel Eykman maakt
van psalm 90. De liederen die we zingen (waaronder het
lied van Bonhoeffer voor oudejaarsdag) staan afgedrukt in
het liturgieboekje, dus u hoeft geen liedboek mee te
nemen.
maandag 1 januari
Op nieuwjaarsdag komen we samen om elkaar alle goeds
te wensen voor het nieuwe jaar (vanaf 11.00u) en voor een
kort morgengebed (11.30u). Hiervoor hebt u wél een
liedboek nodig.
Een goede oudejaarszondag gewenst! Ton van Prooijen
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De bloemen
Deze gaan uit de Markuskerk met onze hartelijke groeten
ter bemoediging naar de familie Bondzio.
Graag wil ik u namens mijn moeder, mw. C. van AalstFranke, hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die zij
ter gelegenheid van haar 85e verjaardag vanuit de
Markuskerk mocht ontvangen. M. vr. groet, Wil van Aalst.
Maandag j.l., 1e Kerstdag, ontving ik de bloemen van de
kerk met de felicitaties voor mijn 85ste verjaardag. Het
uitbundige boeket met de handgeschreven felicitatiekaart
van Ton van Prooijen vormt een prachtige blikvanger in
onze kamer. Hartelijk dank!
Jan Wouters

ALGEMEEN
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 Paul Vlaardingerbroek zal plaatsvinden
op 1 januari in de Markuskerk
Lief en Leed
Dhr Uli Bondzio, Bisschopshoeve 262, 4817 PZ Breda,
verblijft na een hartstilstand op 2e Kerstdag op de
intensive care van Amphia Molengracht. Aanvankelijk werd
hij in slaap gehouden, maar vanaf donderdag gaan ze die
slaap waarschijnlijk opheffen om dan vervolgens te
onderzoeken of en hoeveel schade hij heeft opgelopen.
Wij leven mee met Uli, Wilma, Maarten en Erik en bidden
voor hen om moed en kracht. Dhr Jan Noordermeer,
Liesstraat 54, 4838 GT Breda, heeft een reeks onderzoeken
achter de rug en wacht op de uitslagen i.v.m. het
vervolgtraject. In het weekend is meer bekend. We
wensen hem en wie hem lief zijn moed en sterkte. Dhr
Klaas de Kam, Bloemenblauwtje 4, 4814TS Breda, hoopt op
8 januari naar huis te gaan uit Aeneas. We wensen hem
een voorspoedig verder herstel. Op 23 december overleed
in Arnhem de heer Piet Veldhuizen, 90 jaar oud. Hij was
voor de fusie een aantal jaren voorzitter van de
gereformeerde commissie van beheer.Wij danken voor zijn

bijdrage aan onze gemeenschap. Wij leven mee met zijn
kinderen en (achter)kleinkinderen via MonutaUitvaartzorg, t.a.v. fam. Veldhuizen, Eimerssingel-West 7
6832 EW Arnhem. We wensen allen die het moeilijk
hebben deze dagen Gods nabijheid toe en bidden dat wij
in het nieuwe jaar veel heil en zegen zullen ervaren.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.
Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie over van de website van
Kerk in actie: Wij bidden voor de kerken in het MiddenOosten die het erg moeilijk hebben. In Egypte zorgden
aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te
gaan. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht
voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze
massaal op de deur van kerken. Wij bidden voor hen, dat
het Nieuwe Jaar vrede en verzoening zal brengen.

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
€ 116.85 €
€ 103.20 €
€ 193.85 €
(Steun gezin)

24 dec.

25 dec
Diaconie
Kerk
3ecollecte

€ 193.40 € 164.81
€ 160.30 € 186.60
€ 265.55 € 134.25
KIA Kinderen in de knel

De opbrengst van de collecte van de Kerstnachtdienst van
de Grote Kerk was € 1716.13 (voor het Annahuis Breda)

VOOR UW AGENDA
2 januari"De Koffieochtend" in de Markuskerk
Loop binnen voor een kopje koffie, van 10:30 tot 12:00
uur. "De Koffieochtend" is er op elke eerste dinsdag van de
maand. De volgende "De Koffieochtend" is op 6 februari
Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs van
Mourik of Rob Snijders.
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 7 januari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 4 januari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.
De redactie van uw Kerkgroet wenst u
een Voorspoedig en Gezond 2018
2

