zullen mensen uit de eerste kring rondom de overledene
zijn. Wel is de dienst te volgen via Kerkomroep. Hartelijk
dank voor uw begrip.
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Een wekelijks bericht van en voor leden van de
Johannes-, Lucas- en Markus-kerk.
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GEBED van de ZONDAG
Herder van mensen
voor allen die in duisternis
van zonde en schuld verkeren,
hebt Gij een licht ontstoken
in Jezus, de Mensenzoon.
Wij vragen U:
geef ons een levend hart
om te luisteren naar uw Woord,
geef ons nieuwe ogen
om in Hem de mens te zien
door wie Gij ons vrij maakt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen

VIERINGEN:
Bij de viering
Op deze zondag, halverwege de veertigdagentijd, opnieuw
alleen een kerkdienst via Kerkomroep. Gelukkig heeft de
Johanneskerk hiervoor de faciliteiten! We hebben
afgesproken om de lijn van de lezingen uit Exodus
aan te houden. De lezing die voor deze zondag op het
rooster staat heeft in deze coronacrisis opeens een wel
heel akelige lading: het verhaal van de 10 plagen in
Egypte… De vergelijkingen met de corona-uitbraak zijn al
volop gemaakt, door predikers die er de straffende hand
van God achter zien. Is het verhaal alleen zo naar onze tijd
te halen, of kun je het ook lezen als verhaal van hoop en
troost juist in deze verwarrende, onzekere tijd?
Behalve uit Exodus 7 lezen we ook uit Paulus’ brief aan de
Efeziërs (hoofdstuk 5), over ‘kinderen van het licht’ zijn in
donkere tijden. De Psalm van deze zondag is Psalm 23,
misschien wel dé psalm over Godsvertrouwen in moeilijke
dagen. We zullen de uitzending al om 9:00 uur opnemen,
zodat we rond 10:00 uur hopelijk niet dezelfde problemen
met de verbinding krijgen als vorige week.
Ook – juist – nu een gezegende zondag gewenst.
Ds. Ton van Prooijen

ALGEMEEN
Lief en Leed
Op vrijdag 27 maart a.s. wordt dhr. H.J. van Gameren,
Wandelakker 74, 4824 SG 80 jaar. Wij wensen hem een
fijne dag en nog veel mooie en gezonde jaren met Gods
zegen toe.
Op 13 maart overleed dhr Jan Hospers, 83 jaar oud. Wij
leven mee met Didi en de kinderen, Burg. van Gilsstraat
47, 4813 PT Breda. Wij danken voor hetgeen hij heeft
betekend voor onze kerkgemeenschap en in het bijzonder
voor de gemeente van de Pelgrimskerk en voor de
landelijke kerk vanwege zijn betrokkenheid bij
automatiseringsprojecten m.b.t. de ledenadministratie.
Om misverstanden te voorkomen wil ik aangeven dat
gemeenteleden de dienst zaterdag 21 maart om 11 uur niet
lijfelijk kunnen bijwonen. We houden ons aan de richtlijn
van de overheid dat 30 personen aanwezig mogen zijn, dat

Dhr. Sier Vreugdenhil verblijft in zorghotel Merlinde.
Mw. Addie Knoester-Uiterwijk, Willem van
Oranjelaan17B25, 4837AJ Breda, verblijft nog in Amphia
Molengracht. We wensen beiden sterkte.
We zijn in gedachten en gebeden bij alle zieken,
rouwenden en hun familie en bij hen die aan huis gebonden
zijn. Dat zij zich in Gods Hand weten. Daarbij denken we
ook aan degenen die door het coronavirus worden
getroffen.
Elke week krijgen we de Samenopzondag naar ons
emailadres gestuurd. Er zijn veel ouderen die geen
computer hebben en normaal de Samenopzondag voor de
wekelijkse kerkdienst van de gastvrouw krijgen. Wij willen
vragen of u ouderen kent die nu de Samenopzondag niet
kunnen lezen. Maak een kopie en doe hem bij die ouderen
in de bus, zo blijven we allemaal op de hoogte van wat er
binnen onze gemeente speelt. Kleine moeite, maar ze
zullen u dankbaar zijn. Alvast bedankt.
Berichten voor de Lucaskerk gelieve door te geven aan
Corrie de Zwart (j.dezwart@ziggo.nl ; 076-5710257); voor
de Johannes- en Markuskerk aan Loes Winsemius,
(winsemius-korfker@versatel.nl ; 076-5655595)
Nieuws van het predikantenteam
Lieve medegelovigen,
Als team van predikanten hebben wij telefonisch vergaderd
over de ontstane situatie hier in Breda ten gevolge van de
uitbraak van het coronavirus. Daarover hebben wij een
aantal afspraken gemaakt:
Wij volgen de richtlijnen van de overheid en de PKN tot 11
april. Dat betekent voor het pastoraat: wij zijn telefonisch
bereikbaar voor pastorale gesprekken. Helaas kunnen we
nu niet op huisbezoek gaan. Dit geldt ook voor het
ziekenhuisbezoek. Met de pastorale ouderlingen en
bezoekgroepen hebben wij afspraken gemaakt om zelf ook
gemeenteleden regelmatig te bellen.
In het geval van crisispastoraat kunnen wij in gesprek gaan
in één van de kerken, waardoor er ruimte is om op gepaste
afstand van elkaar het gesprek te voeren.
Ook bij uitvaarten volgen we de landelijke richtlijnen en die
van de PKN en uitvaartbranche. Dat betekent dat er niet
meer dan 30 personen aanwezig kunnen zijn op een
besloten plechtigheid. Met de familie zal worden overlegd
wie er zullen worden uitgenodigd.
De zondagse diensten: om toch bij elkaar betrokken te
blijven en elkaar te bemoedigen, te troosten en hoop te
geven zullen de diensten van de komende weken worden
uitgezonden. Afgelopen zondag werd de dienst
uitgezonden vanuit de Johanneskerk. Deze was te volgen
op www.kerkomroep.nl. Helaas waren er livestreamproblemen en konden een aantal mensen de dienst niet
direct volgen. Om nu de livestream-problemen te vermijden
zal er de komende zondagen al om 9.00u. een korte dienst
worden opgenomen in de Johanneskerk. Deze dienst kan
ook later worden gevolgd. Komende zondag zal ds. Ton
van Prooijen de dienst leiden.
De oproep van de Raad van Kerken om op
woensdagavonden (25 maart, 1 en 8 april) om 19.00u de
klok te luiden voor “ troost en hoop” zullen wij navolgen. In

aansluiting daarop zal er een korte vesper worden
uitgezonden vanuit de Johanneskerk, ook te volgen via
Kerkomroep.
In de Laurentiuskerk in Ginneken is er vanaf 17 maart tot 5
april elke dinsdagavond om 19.00u een avondgebed en
elke zondagmorgen om 10.00 uur een morgengebed. U
kunt via Kerkomroep aan deze gebeden deelnemen.
Intenties voor de gebeden kunt u delen via
biddeninbreda@gmail.com.
Door de omstandigheden kan het nodig zijn deze plannen
aan te passen. We proberen de laatste informatie tijdig op
de websites van onze gemeentes te plaatsen:
www.pknbreda.nl en
www.protestantsegemeenteginneken.nl.
In deze quarantainetijd willen we met u zijn in Woord, dienst
en gebed. Schroom niet ons te bellen als u met ons wilt
spreken.
Het predikantenteam van Breda en Ginneken.
Ds. van Prooijen 0629283935
Ds. van Meggelen 0622576592
Ds. Knijff 0654331244
Ds. Postma 0657611954
Ds. van Kempen 0629621072
Nieuws van de kerkenraad
In verband met de ontwikkelingen en overheidsadviezen
met betrekking tot de coronavirusuitbraak is besloten dat
ook de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Breda
voorlopig tot en met 11 april 2020 niet kunnen plaatsvinden.
Kerkdiensten Ook de komende zondagen zal een
overweging door een van onze predikanten worden
uitgezonden via internet. Vanwege de technische
mogelijkheden gebeurt dat in eerste instantie vanuit de
Johanneskerk. Bij de opnames daarvan kunnen geen
gemeenteleden aanwezig zijn.
Zie verder daarover de mededelingen van het
predikantenteam.
Bijeenkomsten Alle kerkelijke bijeenkomsten en
vergaderingen zijn tot nader order, en in ieder geval tot/met
11 april 2020 geannuleerd. Over nieuwe data voor die
bijeenkomsten zal t.z.t. nader bericht volgen.
Onderlinge contacten Om toch als gemeenteleden het
onderlinge contact te onderhouden zou u medegemeenteleden kunnen opbellen met wie u anders in uw
kerk wellicht zou hebben gesproken of van wie u denkt dat
zij door deze omstandigheden extra eenzaam of geïsoleerd
zijn. Gemeenteleden die behoefte hebben aan telefonisch
contact of andere vragen hebben kunnen contact opnemen
met hun predikant of met hun vaste contactpersonen. Of zij
kunnen dit laten weten via ondergetekende.
Vervolgberichten In de wekelijkse Samenopzondag zullen
per keer de relevante bijzonderheden en mededelingen
worden vermeld. Ook op de website van de PGB kan
nieuwe informatie staan.
Verzocht wordt alle informatie in dezen uitsluitend aan te
leveren via de scriba (scriba@pknbreda.nl ) of via
ondergetekende.
Gerrit Verburg, voorzitter kerkenraad Breda
(voorzitter@pknbreda.nl tel. 076-5300435)

Instructies voor het gebruik van Kerkomroep
Ga naar www.kerkomroep.nl In het vak ‘Vind uw kerk’ kunt
u dan Johanneskerk Breda invullen en zoeken
aanklikken. Dan kunt u op de regel van de Johanneskerk
klikken op beeld waarna u de dienst kunt volgen. Wanneer
er geen beeld is kunt u in plaats van de knop kijken de
knop luisteren gebruiken. De uitzending kunt u ook op een
later tijdstip volgen. Dan is het meestal geen probleem om
te kijken.

COLLECTEN
Collectes in de 40 dagentijd
In verband met de ontwikkelingen en overheidsadviezen
met betrekking tot de coronavirusuitbraak is besloten dat
ook de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Breda
voorlopig niet zullen plaatsvinden. Hierdoor zal er ook niet
gecollecteerd worden voor de specifieke doelen van
KerkinActie in de 40-dagentijd (arbeidsmigranten in de
Golfstaten, diaconale vakantieweken en straatmeisjes in
Ghana).
De diaconie heeft besloten om ter compensatie 1000,- euro
over te maken naar KerkinActie om ervoor te zorgen dat
deze doelen niet vergeten worden. Mocht u willen
bijdragen, dan kunt u uw collectebijdrage overmaken op
rekening NL89 INGB 0001 0708 50 t.n.v. Diaconie Prot
Gem Breda o.v.v. Collectes 40-dagentijd.

AGENDA
SAMEN OP ZONDAG verschijnt iedere week. Kopij
inleveren uiterlijk tot donderdag vóór 20.00 uur bij:
www.samenopzondag@pknbreda.nl
Voor meer informatie kijk ook op www.pknbreda.nl .
Op deze homepage kunt u doorklikken naar de websites
van de afzonderlijke kerken.

