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Dhr. C. Roobol
Dhr. H. van Wijk
Eigen Gemeentewerk (2)

Bij de dienst
Wanneer gebruikte u voor het laatst het oude werkwoord
‘beluiken’? Het is het tegenovergestelde van ‘ontluiken’ en
betekent ‘sluiten’. Vandaag, op ‘beloken Pasen’, worden
de acht dagen van Pasen afgesloten. In de eerste lezing, uit
1 Korintiërs 15, horen we één van de oudste paasliederen:
‘Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Met
Pasen lachen we de dood uit, zeiden de oude kerkvaders.
Door de opstanding van Christus is de dood ‘zum Spott’
geworden, herhaalde Luther eeuwen later. Over dit
‘paaslachen’ gaat het in de preek. Wie het paaslacht, lacht
het best! Ds. Ton van Prooijen
De bloemen
De bloemen gaan naar mw. Nieuwenhuize-den Hoed,
Schimmelpenninckstraat 38, die afgelopen week 85 jaar
mocht worden. Onze hartelijke gelukwensen.

bate van deze kinderen en oude mensen. Wij zijn dan
aanwezig om de artikelen in ontvangst te nemen. Een
financiële bijdrage is natuurlijk ook altijd welkom. Daar
kunnen we dan artikelen van kopen die wat minder
ingeleverd zijn. In S’amen van maart vindt u een lijstje met
artikelen die wij op het oog hebben. Wij hopen deze dan
met het volgende transport mee te kunnen sturen. Helpt u
mee? Alvast heel erg bedankt!
Mieke Frankfoorder (vz) /tel. 5146523.

MARKUSKERK
Voorganger Ds.
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Dhr.
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Koster Dhr.
J.W. v. d. Wel
3e collecte Eigen Gemeentewerk (2)
Bij de dienst
‘Ongelovige Thomas’ wordt hij genoemd, maar was
Thomas wel ongelovig? Was hij niet eerder mondig?
In ieder geval nam hij de boodschap van zijn broeders niet
zomaar aan, maar stelde hij vragen. We bekijken ook twee
schilderijen, een van Caravaggio en een van Rembrandt.
Lezingen voor deze zondag: 1 Johannes 5: 1-5 en Johannes
20: 19-29.
Fijne zondag, Ds. Saskia van Meggelen
De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met een hartelijke
groet naar mw. Carolina van Benthem in Amphia
Molengracht.

Christelijke meditatie:
Donderdag 12 april, om 20.30 uur, is er christelijke
meditatie in de Lutherse Kerk.
Inzameling voor het Kindertehuis en het Bejaardenhuis in
Arad:
Vandaag, zondag 8 april, is er
de jaarlijkse inzameling van
toilet- en schoonmaakartikelen voor Arad. In het
Kindertehuis voor
dubbelgehandicapte
kinderen evenals in het
Bejaardenhuis daar is er nog
altijd een groot tekort aan
goede verzorgings-artikelen
zoals doucheschuim en
dergelijke evenals
kwalitatieve wasmiddelen en
schoonmaak-artikelen. Wij willen u dan ook vragen iets
van genoemde artikelen mee te nemen naar de kerk ten

Wat een prachtig Paasfeest om op terug te kijken....
Bedankt voor alle felicitaties, mooie woorden en cadeaus.
Met vriendelijke groeten, Dik Spiering.
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COLLECTEN

ALGEMEEN
Lief en Leed
We leven mee met Mw. Carolina van Benthem en haar
familie, Uitvang 16, 4817 DB Breda. Ze is opgenomen in
Amphia Molengracht. Het gaat niet goed met haar. Wij
bidden voor haar , haar ouders, haar kinderen, haar vriend,
om Gods nabijheid. Wij wensen alle zieken en
herstellenden, sterkte en goede moed. We noemen dhr
Jan Noordermeer, mw. Zus Verhagen-Heil, mw. Irma
Jongsma, mw. Aletta Vlaardingerbroek. Berichten voor
deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes Winsemius, tel.
0765655595 e-mailadres: winsemius-korfker@versatel.nl.
Gebedsintentie
We nemen het volgende gebed over van de website van
Kerk in Actie voor de bevolking van Noord-Oost-Nigeria:
Heer, wij bidden voor de getroffen bevolking van NoordOost-Nigeria: dorpen platgebrand, vrouwen en kinderen
vermoord en enige tijd geleden 110 jonge studentes
weggeroofd uit een school. Wij denken aan de angst onder
de bevolking, aan de familie van de meisjes, aan de
ontreddering van dorpelingen, die alles kwijt zijn.
God, in de aanloop naar de verkiezingen in Nigeria: behoed
de gewone mensen voor het kwaad van deze gewapende
bendes. In het bijzonder bidden wij voor het dorp Dapchi
in Yobe State waar families treuren om hun ontvoerde
kinderen. En voor het dorp Shimba dat helemaal
platgebrand is. Geef hen leiders die optreden tegen het
geweld. Steun onze partners via Kerk in Actie in het gebied
in hun strijd om recht en vrede voor iedereen.
Geef mensen de kracht en het geloof om door te gaan met
hun strijd voor vrede. Geef mensen de hoop dat het
mogelijk is om in vrede samen te leven.
Geef mensen liefde om als christenen en moslims samen
te strijden tegen gewapende bendes. Amen

Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
€ 186.70 € 159.40
€ 166.75 € 144.40
€ 220.35 € 151.25
(PKN Jeugdwerk (JOP))

Collecte op Witte Donderdag
JK
Diaconie
€ 42.85
Kerk
€ 45.80
ZWO prj. Breda € 77.30
Voedselbank

MK
€ 71.85
€ 48.25

1 april

29 maart

€ 72.00 +boodschap

VOOR UW AGENDA

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 15 april 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 12 april 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

In de ban van ...Brahms! 13 april 2018, aanvang 20:15 uur
Lutherse Kerk Breda, Veemarktstraat 11 (tussen Suitable
en Pieter Aertsz)
Het hoogtepunt van het traject voor talentontwikkeling: de
uitvoering van het strijkkwintet in G groot opus 111 van
Johannes Brahms. De jonge talenten musiceren met coach
en stervioliste Candida Thompson, concertmeester van
Amsterdam Sinfonietta.
Musici:
Candida Thompson- 1ste viool
Andrej Roszyk – 2de viool
Liselot Blomaard – 1st altviool
Stefano Sancassan – 2de altviool
Renée Timmer – cello
Samen met celliste Hariet Krijgh spelen zij ook het sextet
uit de Capriccio op.85 van Strauss! Kaarten à 15,reserveren: locatiemanagerlk@gmail.com of 06-11782011
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