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verminderde gezondheid van Cees al een poos niet in de
kerk komen. Onze hartelijke groeten voor hen beiden.
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Bij de dienst
Verwoording 1 Korinthe 13 door Karel Eykman:
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.
Met een hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen
De bloemen
De bloemen gaan vandaag naar fam. Cees en Ria de
Munck, J.F. Kennedylaan 98. Zij kunnen vanwege
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De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
groeten naar mw Truus Mantel, die revalideert in
Elisabeth.

ALGEMEEN
Gebedsintentie
We nemen het volgende over van de website van Kerk in
Actie m.b.t. een project in Ghana: James Kofi Annan moest
als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na
zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007
begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf
destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het
gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie
Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm
van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier
slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met
familie en onderwijs. Op Lake Volta (8502 km2) werken
49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Twee
derde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Een derde is
tussen de 15 en 18 jaar oud.
Wat doet Challenging Heights met de bijdrage van Kerk in
Actie?
•
35 kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden;
•
50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden;
•
50 kinderen terugbrengen naar hun familie;
•
50 kinderen twee jaar lang begeleiden na
terugkeer;
•
De reddingsoperatie kost 543 euro per kind;
•
Het kost 392 euro om een kind een maand lang op
te vangen;
•
Het kost 82 euro per maand om een kind te
begeleiden na terugkeer.
Wij bidden voor deze kinderen.
Lief en Leed
Mw. Addie Knoester is na een korte ziekenhuisopname
weer thuis. Ze moet 6 weken rustig aan doen. We wensen
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haar sterkte.
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
vanuit Amphia Molengracht opgenomen in Aeneas.
We hopen dat het daar goed met hem gaat. We wensen
alle zieken, herstellenden en rouwenden Gods nabijheid
toe.

De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 4 februari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 1 februari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.
Expositie in de Voorhof
Een nieuwe expositie in de Voorhof van de Markuskerk,
een mooi overzicht van het werk van Regina de Ruiter.
Kalligrafie in allerlei stijlen van klassiek tot heel modern.
In deze ruimte komt haar werk tot zijn recht.
Namens de interieur/kunstcommissie, Jan Lambrechts
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
€ 117,75 €
€ 114,75
€
€ 120,85
€
(PKN: Oecumene)

21 jan.

VOOR UW AGENDA
Christelijke meditatie:
Vanwege de korte tijd van publicatie is de eerste avond
niet doorgegaan. Wel zijn er aanmeldingen en ik wil graag
de volgende bijeenkomst, 6 februari, wel door laten gaan.
Hebt u, heb jij belangstelling? Meld je aan bij mij via een
mail: saskiavanmeggelen@gmail.com. Adres: Lutherse
kerk, inloop: 19.45 uur, aanvang: 20.00 uur
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