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Bij de dienst
Vandaag is het zondag Epifanie – de verschijning van de
Heer. We lezen het verhaal over de drie wijzen uit het
Oosten die na het zien van een ster afreisden naar het kind
van Bethlehem, Matteüs 2: 1-12. Daarnaast uit de brief van
Paulus aan de Efezíërs, Efeziërs 3: 1-12. Een gedeelte
waarin woorden klinken als ‘mysterie’, ‘wijsheid’,
‘openbaring’. Naast het beluisteren van deze woorden
vieren we ook het mysterie, aan het avondmaal wordt ons
Gods geheim van zijn liefde in Christus geopenbaard. We
hopen op een mooie eerste zondag van 2018. Allen die
thuis deze dienst meevieren via de cd een bijzonder
welkom. Samen gemeente zijn in kerk en huis, mooi dat
dat zo kan!
Bij deze zondag:
De Morgenster schijnt als een lichtend teken.
Als baken en oriëntatiepool voor pelgrims
om gaandeweg gerechtigheid te doen,
de luister van de Heer te verspreiden.
Ik wijs u nog op twee bijzondere bijeenkomsten: 12 januari
onze nieuwjaarsbijeenkomst met de spraakmakende
econoom Lans Bovenberg die komt spreken over
‘economie van de hoop’, zie verderop in deze Kerkgroet.
En op twee voorstellingen op 14 januari in de crypte van
de Lutherse Kerk over ‘De hervormers’, zieook verderop in
deze Kerkgroet. Beide van harte aanbevolen!
Hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen
De bloemen
De bloemen van deze zondag gaan naar dhr. Dolf Bensch,
Princentuin 51, die afgelopen week 90 jaar mocht worden.
Onze hartelijke gelukwensen met het bereiken van deze
bijzondere leeftijd.
De bloemen van Kerst en Oud en Nieuw zijn gegaan naar
onze koster, organist en hulpkoster.
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De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
gelukwensen en groeten naar mw. Riet van der Rest- Rörik,
Heusdenhoutselweg 117, 4817 NB Breda, Zij werd op 11
december 85 jaar.
Voedselbank
Op de eerste zondag in januari staat de kar voor de
Voedselbank weer in de hal. De bus staat ernaast, voor als
u een financiële bijdrage gemakkelijker vindt. Wij kopen
daar meestal wasmiddelen voor. Hartelijk dank namens
heel veel gezinnen, Hannie Bouman

ALGEMEEN
Lief en Leed
Lief en Leed - Wij leven mee met Wilma, Maarten en
Margriet en Erik, nu hun man en vader Uli Bondzio,
Bisschopshoeve 262, 4817 PZ Breda, op 28 december is
overleden, 68 jaar oud. Boven de kaart stond “…. had ik de
liefde niet …” als verwijzing naar het prachtige hoofdstuk
over de liefde uit Corinthe. Wij hebben op 4 januari in een
dankdienst voor zijn leven in de Markuskerk afscheid van
hem genomen. Als gemeente danken wij voor alles wat Uli
voor ons heeft betekend.
Dhr Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, gaat
vol vertrouwen het behandeltraject in. 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.
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. 076-5655595 emailadres: winsemius-korfker@versatel.nl.
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Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie over van de website van
Kerk in Actie: Elke 1e zondag van de maand staan we stil
bij vreemdelingendetentie, bij mensen die zonder strafblad
toch achter slot en grendel zitten, bij levens die stilstaan
buiten ons blikveld.
O God, Wij bidden voor de mensen die op hun vlucht naar
vrijheid gevangen zijn geraakt tussen vele soorten grenzen,
in vluchtelingenkampen gestopt en detentiecentra om
daar te blijven, dag na dag, maand na maand, levend
tussen hoop en vrees.
We bidden voor de mensen hier in Detentiecentrum Zeist
die niet in onze vrijheid mogen delen, maar terug moeten
naar het land waar ze vandaan vluchtten. Alstublieft God,
sta hen bij op hun lange weg naar de vrijheid. Amen.
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VOOR UW AGENDA
Theatervoorstelling De Hervormers
Vandaag worden er in al onze kerken kaarten verkocht
voor de voorstelling 'De Hervormers' op 14 januari in de
Lutherse kerk. Deze voorstelling -- een ontmoeting tussen
Luther, Erasmus en paus Adrianus -- wordt twee keer
uitgevoerd, om 16:00u en om 19:00u, en duurt een uur.
Wie mee was met onze busreis naar Utrecht, heeft
misschien al een deel gezien. De reacties toen waren zeer
lovend! De kaarten kosten 10 euro en zijn in de
Markuskerk te koop bij Rob Snijders. Mocht hij snel door
zijn kaarten heen zijn, dan kunt u nog kaartjes kopen bij
Van Kemenade & Hollaers of de Vrije Boekhandel.
Ton van Prooijen

Kopij voor S’Amen
Inleveren kopij voor S’Amen uiterlijk dinsdag 9 januari.
S’Amen verschijnt op vrijdag 19 januari. Foto’s en kopij
sturen naar: samen@protestantsegemeentebreda.nl
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 14 januari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 11 januari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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