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Bij de dienst
Spreuk van deze zondag: ‘Wie een zonnetje brengt in het
leven van een ander, wordt er soms ook zelf door
verwarmd.’
Fijne zondag, hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen
Afwezig
Onze organist Graham Kennett is tijdelijk afwezig vanwege
een burnout. Wij wensen hem alle goeds en een
voorspoedig herstel. Mieke Frankfoorder
De bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke gelukwens naar dhr.
Dick Blonk die vandaag zijn 90ste verjaardag mag
vieren.
Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november,
gedenken we gemeenteleden die overleden zijn. Wanneer
u in andere kring iemand verloren hebt en hem of haar wilt
gedenken en de naam laten noemen kan dat. U kunt dit
doorgeven aan Mieke Frankfoorder,
w.frankfoorder@hccnet.nl
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AH Breda. Zij hebben zware weken achter de rug.
Hartelijk dank voor de bloemen en felicitaties die wij
mochten ontvangen namens de Markus gemeente, voor
ons 55 jarig huwelijk. Piet en Joke van der ZouwenLegemaate

ALGEMEEN
Lief en Leed
De heer Dick Blonk, Princentuin 91, 4813 CZ Breda is
vandaag, zondag 19 november, 90 jaar geworden. Onze
hartelijke gelukwens met deze gezegende leeftijd.
Mevrouw Els Korteweg, Jan Nieuwenhuyzenstraat 3/3,
4818 RH Breda en de heer Jan Noordermeer, Liesstraat 54,
4838 GT Breda zijn weer thuis uit het ziekenhuis. We
hopen dat Els het weer redt thuis. Jan is in afwachting van
een behandelplan. Wanneer zijn voet hersteld is, kan er
een begin gemaakt worden met behandelingen. Zijn
geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld.
Dhr. Klaas de Kam, Bloemenblauwtje 4,4814 TS Breda
verblijft voor revalidatie in Aeneas, afd. Haagsemarkt.
Mevrouw Herma Smaling, Gerrit Rietveldplein 63, 4827 GK
Breda, verblijft nu in Aeneas, Kangoeroestraat 1, 4817 GA
Breda, kamer 2404.
Op zaterdag 11 november overleed thuis mevrouw Alie
Crans- de Kroon, Allerheiligenweg 31, 4834 TM Breda. De
afscheidsdienst vond afgelopen donderdag plaats in de
Markuskerk. Wij leven mee met Ab, de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind en wensen hen veel
sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Alle zieken, ook hen die thuis verblijven, van harte sterkte
en beterschap gewenst.
Uw berichten voor deze rubriek kunt u sturen naar Loes
Winsemius Winsemius, tel. 0765655595, e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl
ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek: Speculaasactie 2017
Net als vorig jaar organiseren wij aan het einde van het
jaar een actie om geld in te zamelen voor onze projecten.
Dit jaar hebben wij gekozen voor een speculaasactie. Een
bakker uit Prinsenbeek bakt dit lekkers. We verkopen
pakjes met 13 stuks heerlijke roomboter speculaas voor
3,50 euro per pak en gevulde speculaas voor 4,00 euro per
stuk. Vanaf zondag 22 oktober liggen de bestelformulieren
in de kerk. Er staat ook een doos waarin u uw ingevulde
formulieren kunt deponeren. Bestellen kan tot uiterlijk 19
november. U kunt uw pakken speculaas en de gevulde
speculaas ophalen op zondag 3 december. U kunt uw
bestelling ook naar mij mailen. Hierin geeft u aan wat u
wilt bestellen, uw huisadres en uw telefoonnummer. Mijn
emailadres is: witter.nelson@hetnet.nl
Namens de ZWO-groep, Karin Nelson

De bloemen
De bloemen van de Markuskerk gaan ter bemoediging naar
Sonja en Peter Vrins- Kamminga, Drielindendreef 57, 4893
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Breda-Wismar-Arad
Afgelopen weekend waren Hannie Bouman en ik in Arad
voor ons jaarlijks werkbezoek. Een verslag van deze reis
vindt u in de eerstvolgende S’amen maar langs deze weg
willen wij alvast iedereen de hartelijke groeten
overbrengen van ds. Béla Tothpal, zijn vrouw Renata en
alle andere gemeenteleden. Mieke Frankfoorder
Verhuizing en groet
Na een hectische periode vóor en na onze verhuizing op 26
oktober naar Dordrecht, is er nu een beetje rust – al is nog
lang niet alles op orde. We wilden, na 45 jaar Brabant, toch
nog een keer verhuizen: richting onze zoon in Dordrecht.
We hebben ons in de 19 jaren dat we in Breda woonden
echt thuis gevoeld, niet alleen in de Pelgrimskerk maar ook
in de Markuskerk. Graag wensen we u, persoonlijk én als
gemeente, Gods zegen.
Hartelijke groeten, Rika en Frits Dillingh.
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VOOR UW AGENDA
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‘De dominee leert vloeken’ op 21 november
‘De dominee
leert vloeken’ is een uitdagend boek van ds.
A
Rikko Voorberg, dat ik aanstaande dinsdag, 21 november,
met u wil bespreken op een vorming- en toerustingsavond
in de Johanneskerk. U bent welkom om 20.00 uur in de
kerkzaal. Ds. Saskia van Meggelen
’Amuse met Luther’ op 23 november
U kunt zich nog inschrijven via de lijsten in de kerk voor de
maaltijd op 23 november. Aanvang 18.30 uur in het
Kerkenhuis Johanneskerk. Als u opgehaald wilt worden
kunt u dit op de lijst ook aangeven. Mieke Frankfoorder
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 26 november 2017. Kopij
uiterlijk donderdag 23 november vóór 12.00 uur zenden
aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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