KERKGROET
Protestantse Gemeente Breda – Midden/Zuid
14 januari 2018 14e Jaargang no. 2
Redactie: Joost Debets, tel. 5651635
Victor Witter, tel. 5600804
E-mailadres: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

JOHANNESKERK
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Koster
3e collecte

Ds.

M. Padmos (Krimpen
aan de IJssel)
Dhr. A. Roobol
Dhr. O. van Gessel-Dekker
Dhr. B. van Kammen
Mw. M. Frankfoorder
Dhr. P. Harder
Mondiaal Centrum Breda

Bij de dienst
Vandaag begint de Week van Gebed voor de Eenheid met
als thema: ‘Recht door zee’. Vandaar de extra kaars hier op
tafel. Ook in de Martinuskerk aan de overkant brandt
vandaag een extra kaars. En beide kaarsen zullen a.s.
donderdag samen hier in de Johanneskerk branden tijdens
het ochtendgebed om 9.00 uur en daarna nog een keer
volgende week zondag hier tijdens de oecumenische
dienst. Voor beide diensten ben u van harte uitgenodigd.
Vanmorgen een gastvoorganger in ons midden. De
lezingen voor deze dienst zijn: 1 Samuel 18 : 1-5 en 13-23
en 41-43 en Johannes 15: 12-17. Over de bijzondere
vriendschap tussen David en Jonathan en het gebod om
elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad.
Een goede dienst gewenst.
In deze week van gebed voor de eenheid van christenen
beveel ik van harte de oecumenische activiteiten bij u aan.
Het oecumenisch ochtendgebed donderdag 18 januari om
9.00 uur met priester Paul Heye en ondergetekende. En de
oecumenische viering op zondag 21 januari om 10.00 met
pastor Henny Spooren-Schaart en ik. Het jongerenkoor
Princenhage verleent medewerking aan de dienst. Thema
is ‘Recht door zee’, voorbereid door christenen uit de
Cariben.
Gedicht van Toon Hermans:
Vriend
je hebt iemand nodig,
stil en oprecht,
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend
Fijne zondag, ds. Saskia van Meggelen

De bloemen
De bloemen gaan vandaag met onze hartelijke groet naar
mw. Angenita Faure. Zij verblijft in Merlinde na een
operatie.
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De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
gelukwensen en groeten naar dhr. en mw. Calkoen-Nauta,
Valkenstraat 41, 4847 TH Teteringen. Zij waren op 14
december 40 jaar getrouwd.
Voedselbank
Er zijn flink wat levensmiddelen en wasmiddelen
aangeleverd. En in de collectebus zat € 66,45.
Heel veel dank, Hannie Bouman

ALGEMEEN
Lief en Leed
Mw. Angenita Faure, Liesbosstraat 5, 4813 BC Breda, heeft
een operatie ondergaan en verblijft nu voor revalidatie in
Merlinde, Schorsmolenstraat 6, 4811 VP Breda. We
wensen haar een voorspoedig herstel.
Dhr. A.J. Schuller, Grote Spie 333, 4819 CW Breda, is
opgenomen in het Amphia Molengracht. Het is een
moeizame tijd voor hem en voor zijn vrouw. We hopen dat
hij mag opknappen. In ieder geval wensen we hem moed
en vertrouwen toe. Hij verblijft op afd. 08, k. 08.
Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, is in
afwachting van bestralingen. Een spannende tijd voor hem.
We wensen alle zieken sterkte.
Mw. Wil Veen, Zuilenstraat 13, kreeg het verschrikkelijke
bericht van het overlijden van een dochter. We leven met
haar mee in deze verdrietige tijd.
We wensen allen die het moeilijk hebben Gods nabijheid
toe. Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
Loes Winsemius, tel. 0765655595, e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl.
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Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie met gebed over van de
website van Kerk in actie:
Fr. Jamal, priester in Bethlehem, roept ons op tot gebed
voor Palestijnse vluchtelingen. In zijn gebed klinkt al het
heimwee door naar het Heilige Land als land van God,
waarin mensen weer "tot recht" komen:
Heer, In Uw handen leggen we het lot van onze broeders
en zusters, vluchtelingen; toon hen Uw tedere vaderliefde.
In Uw handen ligt hun pijn van het verloren vaderland. In
Uw handen hun hoop en hun dromen om er ooit terug te
keren, veilig te zijn.
Zend Uw engel, zoals die ooit sprak tot Jozef: "Sta op,
neem het kind en zijn moeder en ga naar uw land, het land
van uw voorouders". Niet om te vechten, maar om het
land in te zaaien en kinderen groot te brengen. In Uw
gerechtigheid willen we daar wonen, opdat het land weer
de plaats wordt, waar wij U vereren.
Want dit heilige land met allen die er wonen, behoort U
toe. Aan ons is slechts om het te bewerken en te
verzorgen. God van genade, ontferm U over de
vluchtelingen. Zodat ze veilig naar huis kunnen keren, om
daar deel te hebben aan uw vrede. Een vrede die niet
zonder U kan. Een vrede van recht voor allen die nu nog
lijden aan onrecht. Vrede als de vrucht van recht en
als de basis voor verzoening. Amen

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
7 jan.
€ 121,90
€ 69,25
€ 120,40
€ 62,70
€ 158,00
€ 68,92
(Onderhoud kerkgebouwen)

De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 21 januari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 18 januari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

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 16:00 uur en om 19:00 uur, 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
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