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i.v.m. de ZWO-dienst in de Markuskerk, Hooghout 96,
Breda , aanvang 10.00 uur, zijn alle andere kerkgebouwen
in Breda, Ginneken en Prinsenbeek vandaag gesloten.
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Bij de dienst
Op deze eerste zondag van februari, ZWO-zondag, vieren
we dat we deel zijn van de wereldkerk. In een gezamenlijke
dienst van de PG Ginneken, de PG Prinsenbeek en de PG
Breda! De cantorijen van de Markuskerk en Ginneken zullen
samen zingen.
Vandaag wordt het ZWO-project voor Stichting BAJA
afgesloten. BAJA (‘Bouwen Aan, voor en met Jeugd in
Afrika’) zet zich in voor scholen in het westen van Kenia. We
willen in deze dienst iets laten doorklinken van de manier
waarop Afrikaanse christenen hun geloof vieren – in de
liederen, in het overdenken van de Evangelielezing (over de
zieke schoonmoeder van Petrus) en ook in de viering van
het avondmaal. De veelkleurigheid van de wereldkerk heeft
iets feestelijks (zeker als we de aanstekelijke Afrikaanse
liederen zingen), maar ook iets bevreemdends. Aan de
andere kant van de aardbol staan mensen anders in het
leven en beleven hun geloof daarom anders dan wij. Het
kan heel verrijkend zijn om door andere ogen te kijken naar
wat voor ons zo vanzelfsprekend is in ons bijbellezen en ons
vieren.
Een inspirerende zondag gewenst!
ds. Ton van Prooijen

Watersnoodramp 65 jaar
Ik ben afkomstig uit Zuid-Holland op het eiland Voorne
Putten, een gebied dat 65 jaar geleden getroffen werd
door de Waters-noodramp. De verhalen over het in allerijl
de zolder op moeten, de kou, de angst, de drijvende pan
met gehaktballen die binnengehengeld kon worden, zodat
er toch iets te eten viel, het kon met een bootje worden
opgehaald, het loeien van verdrinkende dieren, de stank
toen het water was gezakt, de modder in huis, de Noorse
houten huizen in het landschap, de gedenkplaat op de
begraafplaats voor de slachtoffers, ze zitten in mijn DNA en
daarom alleen al koester ik de eerste zondag van februari.
Nederland heeft destijds veel hulp ontvangen vanuit het
buitenland. De dankbaarheid daarvoor was zo groot dat de
kerken besloten voortaan iets terug te doen voor mensen
waar ook ter wereld getroffen door rampen.
Zondag Werelddiaconaat was geboren. In een ramp
ervaren dat er om je gedacht wordt, dat alleen al verlicht
de moeite een beetje. ds. Saskia van Meggelen
Bloemen
Uit deze gezamenlijke dienst in de Markuskerk gaan de
bloemen met hartelijke dank voor hun inzet naar de
predikanten die voorgaan in deze dienst, ds. Roel Knijff en
ds.Ton van Prooijen.
Van het sektieteam Markuskerk
In tegenstelling tot eerdere berichten gaat op zondag 18
februari aanstaande niet Ds. Fia Oomen als gastpredikant
voor, maar Ds. Wim Bisschop.
Wilma Bondzio-Hupkens, scriba
Laatste aktie voor KENIA
U kunt vandaag de laatste bijzondere kaarten kopen voor
ons project. Op is op. Wees er snel bij het zijn er maar
weinig . Van harte aanbevolen. Vr.gr. Hannie Bouman
Actie Kerkbalans 2018 – Mijn kerk verbindt!
De aktie Kerkbalans 2018, die loopt van 20 januari tot 3
februari 2018, is weer ten einde. Om de lopers en de
gemeenteleden,, van de Markuskerk, nog een beetje
ruimte te geven, kunnen de enveloppen op ZATERDAG 10
FEBRUARI A.S.tussen 11.00 UUR EN 12.30 UUR, in de
Markuskerk, worden ingeleverd.
Wij willen de gemeenteleden die hebben meegedaan aan
de aktie Kerkbalans hartelijk bedanken voor hun bijdrage
en natuurlijk de lopers en ieder ander die betrokken was
bij aktie Kerkbalans hartelijk bedankt voor uw
medewerking.
Namens het college van Kerkrentmeesters
Wim van de Giessen.
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ALGEMEEN
Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie over van de website van
Kerk in Actie: Elke 1e zondag van de maand staan we stil
bij vreemdelingendetentie. Bij mensen die zonder strafblad
toch achter slot en grendel zitten bij levens die stilstaan
buiten ons blikveld. Bidt u mee? O God, wij bidden voor de
mensen die op hun vlucht naar vrijheid gevangen zijn
geraakt tussen vele soorten grenzen, in vluchtelingenkampen gestopt en detentiecentra om daar te blijven, dag
na dag, maand na maand, levend tussen hoop en vrees.
We bidden voor de mensen hier in Detentiecentrum Zeist
die niet in onze vrijheid mogen delen, maar terug moeten
naar het land waar ze vandaan vluchtten. Alstublieft God,
sta hen bij op hun lange weg naar de vrijheid. Amen.
N.a.v. de gebedsintentie van vorige week voor hulp
kindslaven in de visserij in Ghana via de organisatie
Challenging Heights op verzoek hierbij het projectnummer
K021163 dat moet worden vermeld als u dit project via
Kerk in Actie (NL89 ABNA 0457457457) wilt steunen
Lief en Leed
Mw Truus Mantel, Kerkeind 19, 4854 BN Bavel is thuisgekomen uit 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.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl.

Kopij aanleveren voor S’Amen
Herinnering om uiterlijk dinsdag 6 februari de kopij
in te sturen voor het nummer van S’Amen dat 16
februari zal verschijnen. Adres:
samen@protestantsegemeentebreda.nl
U ontvangt een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet, Ger van Dooren
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Diaconie
Kerk
3ecollecte

COLLECTEN

JK
MK
28 jan.
€ 104.75 € 62.40
€ 122.70 € 63.05
€ 132.35 € 56.20
(PKN. Cathechese & Educatie)

VOOR UW AGENDA
6 februari "De Koffieochtend" in de Markuskerk
Loop binnen voor een kopje koffie, van 10:30 tot 12:00
uur. "De Koffieochtend" is er op elke eerste dinsdag van de
maand.De volgende "De Koffieochtend" is op 6 maart
Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs van
Mourik of Rob Snijders.
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
Donderdagavond 15 februari Michaëlkerk, 19.30 uur.
Film “Samsara“Inleiding door Marjeet Verbeek
In het kader van ‘Wijs of dwaas…’ het gezamenlijk
activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente
Breda en Augustinusparochie.
Ron Fricke typeert zijn documentaire Samsara uit 2011 als
‘een non-verbale, geleide meditatie over de kringloop van
geboorte, dood en wedergeboorte’.
De film neemt ons mee van gedachtestroom naar
gedachtestroom, waarbij het niet gaat om een oordeel,
maar om het zien van de wereld in al zijn scheppende en
vernietigende kracht.
Je houdt er een gevoel aan over van het perpetuum
mobile. Oftewel: van Samsara. Als je daar rust in weet te
vinden, dan is Frickes nieuwste beeldenstroom pure kunst
waaraan je je kunt overgeven.

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.

De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 11 februari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 8 februari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

Namens de interieur/kunstcommissie, Jan Lambrechts

Eerder mag natuurlijk ook, GRAAG ZELFS
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