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Bij de dienst
Vandaag de oecumenische dienst in het kader van de week
van gebed voor eenheid van christenen. Hartelijk welkom
aan onze broers en zussen uit de Martinusgeloofsgemeenschap. Thema is: Recht door zee. Ook welkom aan
jongerenkoor Princenhage voor hun bijdrage aan deze
dienst. Allen een mooie viering gewenst.
De bloemen
De bloemen uit de Martinusgeloofsgemeenschap gaan
naar mw. Van der Heijden, Esserstraat 99 en naar dhr.
Schuller, Grote Spie 333, die verblijft in het
Molengrachtziekenhuis.
Christelijke meditatie
Volgende week dinsdag 23 januari start een reeks avonden
met christelijke meditatie in de Lutherse kerk,
inloop: 19.30 uur. Graag opgeven via: 06-22576592.
Meer info in S’amen.
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Het thema van deze oecumenische gebedsviering is ‘Recht
door zee’, uitgekozen door Caribische christenen.
Het Exodusverhaal, over de bevrijding van de slaven uit
Egypte, is voor deze christenen zeer belangrijk. We lezen
vandaag het lied van Mozes en Mirjam na de doortocht
door de Rietzee.
De bloemen
De bloemen uit de gezamenlijke dienst in de Michaelkerk
gaan voor de Markuskerkgemeente met onze hartelijke
gelukwensen en groeten naar mw. M. Davidse in huize
Ruitersbos. Zij werd op 2 januari 85 jaar.

ALGEMEEN
Gebedsintentie
Gebedsintentie Het thema van de gebedsweek voor de
eenheid van de christenen is dit jaar “Recht door zee”
We nemen de tekst over van de gebedskaart.
De rechterhand van God
Wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God
Richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God
Heelt ons naar lichaam, ziel en geest.
Gesterkt door deze woorden, bidden wij om eenheid van
alle christenen.
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Lief en Leed
Mw Truus Mantel, Kerkeind 19, 4854 BN Bavel verblijft na
een operatie in Tilburg begin deze maand, nu op de
revalidatieafdeling van Elisabeth. We wensen haar moed
en kracht.
Mw. Angenita Faure, Liesbosstraat 5, 4813 BC Breda,
verblijft nog voor revalidatie in Merlinde kamer 123,
Schorsmolenstraat 6, 4811 VP Breda. We wensen haar een
voorspoedig herstel.
Dhr. A.J. Schuller, Grote Spie 333, 4819 CW Breda, is nog
opgenomen in het Amphia Molengracht. We hopen dat hij
mag opknappen. In ieder geval wensen we hem moed en
vertrouwen toe. Hij verblijft op afd. 08, k. 08.
Dhr Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, is
begonnen aan een reeks bestralingen en chemokuren. We
wensen hem moed en kracht voor deze zware periode en
danken voor het vertrouwen waarmee hij hij dit traject is
ingegaan.
We wensen allen die het moeilijk hebben Gods nabijheid
toe.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.
Week van Gebed
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week
waarin christenen samen bidden. MissieNederland
organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van
Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen
een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van
ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we
eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in
Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen
meegedaan met het initiatief.

Bent u voor het eerst in de Johannes- of Markuskerk?
Hartelijk welkom. Wij willen u beter leren kennen en
hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.
Wij nemen aan dat u die behoefte ook heeft. Schrijf uw
naam , adres, woonplaats en telefoonnummer op een
papiertje en deponeer dat in de collectezak. Wij nemen
dan z.s.m. contact met u op. Wilt u onze Kerkgroet
wekelijks digitaal ontvangen? Mail dan uw e-mail
gegevens naar kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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Diaconie
Kerk
3ecollecte

COLLECTEN

JK
MK
14 jan.
€ 83.90
€ 60.35
€ 101.85
€ 46.95
€ 94.75
€ 54.80
(Mondiaal Centrum Breda)

VOOR UW AGENDA
Christelijke meditatie
Volgende week dinsdag 23 januari start een reeks avonden
met christelijke meditatie in de Lutherse kerk,
inloop: 19.30 uur. Graag opgeven via: 06-22576592.
Meer info in S’amen.

De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 28 januari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 25 januari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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