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De bloemen
De bloemen gaan vandaag naar mw. Els Korteweg, Jan
Nieuwenhuyzenstraat 3/3. Zij kan al enige tijd niet meer in
de kerk komen omdat haar gezondheid dat niet toelaat.
We leven met haar mee en groeten haar hartelijk.
Bij de dienst
De lezingen deze zondag zijn: Marcus 10: 35-45 en Marcus
14: 32-36. Het thema is: ‘Wat zit er in je beker?’ We vieren
vandaag het heilig avondmaal. Het gedicht bij de dienst is
van Jan Willem Schulte Nordholt:
VERLEGEN MET MIJN GOD
Ook ik kan wel als Strauss en als Renan
en zoveel andere verlichte heren
het vreemde fenomeen analyseren,
de fabels en parabels van de man
die door het koren liep in Kanaän.
Historisch is het ook wel te verstaan,
de oude mythe kan men er in horen:
een god wordt gaarne uit een maagd geboren,
doet wonderen en sterft zoals het graan
om als het graan weer op te staan.
Maar als ik door het pad naar voren schrijd
en om mij heen de arme stervelingen,
mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen:
‘O Heer, uw bloed roept voor altijd
barmhartigheid, barmhartigheid.’,
dan ben ik niet verlegen met mijn god,
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker
dat hij mij aankijkt uit de donkre beker,
dan eet ik zijn genadebrood,
dan leef ik van zijn dwaze dood.
Allen een goede dienst en fijne zondag, ds. Saskia van
Meggelen

Dienst Palmpasen
Volgende week zondag vieren we Palmpasen samen met
de Markusgemeente in onze kerk. In de dienst zal, anders
dan eerst werd aangekondigd, ds. Ton van Prooijen
voorgaan.
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De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
gelukwensen en groeten naar Kees en Kathinka
Streefkerk-Minzinga, Vinkenbos 13, 4851 EP Ulvenhout. Zij
waren gisteren 40 jaar getrouwd. Een tweede boeket met
onze hartelijke groeten gaat naar Peter en Sonja VrinsKamminga, Drielindendreef 57, 4839 AH Breda. Wij
wensen hun sterkte.
Liturgische bloemschikking tijdens de veertigdagentijd
Tijdens de veertigdagentijd willen wij de bloemschikking
aanpassen aan het project van de kindernevendienst. Het
thema van deze veertigdagentijd is: Ik zorg voor jou.
De (zorg) koffer zal in deze tijd centraal staan.
Vijfde zondag veertigdagentijd:
Thema: ik heb alles voor je over
Keer je om en kies de weg van leven
Elke dag is weer een nieuw begin
Keer je om, God wil vreugde geven
Dus sta op en dans en juich en zing.
Bij de dienst
Op deze zondag een Vastenviering, die start om 10.30 uur.
Voorafgaand is er gelegenheid om met elkaar een kop
koffie of thee te drinken. Al jaren wordt er in onze kerk in
de periode voor Pasen een viering gehouden waarbij de
paasliturgie van het maandblad Open Deur als
uitgangspunt wordt gebruikt (vroeger georganiseerd door
de HVD en NEO). Steeds was dat op een doordeweekse
dag, de laatste jaren gevolgd door een sobere maaltijd. Dit
jaar houden we deze viering en vastenmaaltijd op een
zondag. We hebben opnieuw de liturgie van Open Deur
gebruikt en het thema gevolgd dat daarin wordt
aangegeven: ‘De rotsen gaan open’. Een regel uit het
slotlied van vandaag: ‘De steppe zal bloeien’. Er is een
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gedrukte liturgie waar alles wat we zingen in staat, dus u
hoeft geen liedboek mee te nemen.
Aansluitend zal er om 12.00 uur een vastenmaaltijd zijn in
de Voorhof voor wie dat wil.
Volgende week, op Palmpasen, is er een gezamenlijke
dienst in de Johanneskerk.
Ds. Ton van Prooijen
Paasdienst met paasontbijt in de Markuskerk
In de S'amen die dit weekend verschijnt, staat dat er op
Paasmorgen een 'paasjubel' is met bekende paasliederen,
gevolgd door het paasontbijt. Dat is omgedraaid. Om 9.00u
begint het ontbijt, om 9.45 zingen we in de tuin rond de
vuurkorf enkele paasliederen. Daarna gaan we de kerk in
voor de Paasdienst.

ALGEMEEN
Lief en Leed
We feliciteren Kees en Kathinka Streefkerk-Minzinga. Zij
waren gisteren 40 jaar getrouwd.
Mw. Zus Verhagen-Heil, Argusvlinder 354, is uit het
ziekenhuis ontslagen en verblijft nu tijdelijk in Aeneas, afd.
Vlaszak, k. 12, Zaart 35, Breda. We hopen dat ze weer op
krachten mag komen.
Mw. Irma Jongsma, Meent 295, 4817 NV Breda, verblijft
nog voor revalidatie in Aeneas Vlaszak 1 kamer 2.
Wij wensen alle zieken en herstellenden sterkte en goede
moed en bidden voor hen om Gods nabijheid.
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:
De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat in het
teken van Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die groter is
dan ons hart. Als moeder wil je maar ééń ding voor je kind:
een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op
een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet
op. Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde.
Wereldwijd vormen moeders, vaders, verzorgers én
grootouders de ruggengraat van de samenleving: door hun
inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe
hoop en kracht.

roepen U om hulp omdat we niet weten waar we het
anders zoeken moeten. Help ons onze ogen te openen
voor wat ons te doen staat, voor wat we kunnen doen,
hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt. Geef dat niets
ons weerhoudt aan het licht te brengen wat gezien moet
worden. Liefde die groter is dan ons hart zie ons, help ons
zien. Amen

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
11 maart
€ 117,80 € 78,02
€ 142,33 € 61,39
€ 138,25 € 81,29
(KIA: Binnenlands diaconaat)

VOOR UW AGENDA
Afgelast: ‘Koken met passie’
De op 22 maart in de Lutherse kerk geplande avond met
maaltijd ‘koken met passie’ wordt helaas vanwege
onvoldoende belangstelling afgelast.
Ds. Marlies Schulz
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
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 25 maart 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 22 maart 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

Liefde die groter is dan ons hart, als U er bent, wij roepen
U om hulp omdat we niet weten waar we het anders
zoeken moeten. Zie onze woede over zoveel
onrechtvaardigheid in deze wereld, dit land, deze plaats,
zie ons verdriet over zoveel lijden, zie onze schaamte over
wat mensen elkaar aandoen, zie ons berouw over alles wat
we nalaten, zie onze spijt over wat we niet opbrengen. Zie
ons, Liefde die groter is dan ons hart, als U er bent, wij
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