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De bloemen
De bloemen gaan vandaag naar Henk en Tini Zwaan,
Haagweg 391D, met een bemoedigende groet.
Bedankje
Graag wil ik u namens mijn schoonvader, dhr. A.J. Schuller,
hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die hij in
Aeneas vanuit de kerk mocht ontvangen. Wil van Aalst.
Spreuk
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet
omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. Phil Bosmans
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Bij de dienst
Voor zondag 11 februari staat Naäman op het rooster,
1 Koningen 5, met de melaatse uit Markus 1:40-45.
Maar omdat ik me een dienst over die teksten in de
Markuskerk levendig herinner kies ik voor de Psalm die het
rooster erbij noemt, Psalm 32. Die psalm gaat over het
geluk van vergeving. En vergeving hangt ten nauwste
samen met erkennen van je fouten, over je fouten en
zwakten kunnen praten en ze niet verdoezelen of
ontkennen. Een uiterst belangrijk onderwerp, in onze
maatschappij een groot taboe aan het worden. En de
psalm spreekt er heel helder en eenvoudig over. Ik neem
me voor dat ook te doen. Naast de psalm moeten we zeker
ook lied 32a zingen: 'Gelukkig ben je als je schuld bekent',
een vrolijke maar niet bekende melodie.

Ik verheug me op de dienst en hoop u daar te ontmoeten
rond de open bijbel. Piet Warmenhoven
De bloemen
uit de Markuskerk gaan deze week met onze hartelijke
gelukwensen en groeten naar mw. M.B.W Boogert-Bijl,
Wisentstraat 36, 4817 LZ Breda. Zij werd op 9 febr.90 jaar.
VOEDSELBANK
Vandaag vragen we Uw aandacht voor de voedselbank. Er
is al aardig wat in de kar gedaan ,ook deze week kan dat.
De bus staat er naast. Meer dan 400 mensen komen
wekelijks een tas met goede producten halen en komen
daar een deel van de week mee door.Gr,Hannie Bouman
Vakantie
De komende week (10-17 febr.) heb ik vakantie. In geval
van nood kunt u contact opnemen met Gijs van Mourik
(5654987) of Rob Snijders (5878967). 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.
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.
Namens de interieur/kunstcommissie, Jan Lambrechts
Voor de vitrinekast
"Vingerhoedjes uit allerlei landen", een verzameling van
mijn schoonmoeder, resultaat van vele vakanties van
familie en vrienden die een vingerhoedje voor haar
meebrachten als souvenir. En een collectie die nog steeds
groeit want ook onze kinderen houden deze traditie in
ere. Karien van Mourik

ALGEMEEN
Lief en Leed
Mw. Angenita Faure, Liesbosstraat 5, 4813 BC Breda, is na
revalidatie weer thuis uit Merlinde. Dhr. A.J. Schuller,
Grote Spie 333, 4819 CW Breda, verblijft nog in Aeneas.
We wensen hem sterkte. Mw. Irma Jongsma, Meent 295,
4817 NV Breda, is door rugklachten enige tijd aan huis
gekluisterd. Sterkte toegewenst! We wensen alle zieken,
herstellenden en rouwenden Gods nabijheid toe.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
Loes Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemiuskorfker@versatel.nl.
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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.
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 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
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.
Op zaterdag 17 februari om 15.00 uur, prot. Laurentiuskerk in Ginneken wordt de 2e Laurentiuslezing gehouden.
Spreker is prof. dr. Paul J.M. van Tongeren, em. Hoogleraar
wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de
Radboud Universiteit, buitengewoon hoogleraar ethiek
aan het Hoger Instituurt voor Wijsbegeerte van de
Katholieke Universiteit van Leuven. De titel van de lezing
is: “Leven is een kunst”. Het onderwerp betreft hoe morele
ervaring en deugdethiek als uitgangspunt tot praktische
levenskunst voor de hedendaagse mens kunnen dienen.
De toegangsprijs bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een
consumptie na afloop in gemeenschapshuis Mariëndal
naast de kerk. De opbrengst van de lezing komt ten goede

aan de Vriendenstichting van het kerkgebouw.
Voorverkoopadressen: boekhandel van Kemenade &
Hollaers, de Vrije Boekhandel en de VVV kantoren.
Met vr.gr. Peter Wassink, Laurentiuskerk Ginneken
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4 febr..
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€ 201.62
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€ 203.56
(Project ZWO Breda (1) )

VOOR UW AGENDA
De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 18 februari 2018.
Kopij uiterlijk donderdag 15 februari 2018 vóór 12.00 uur
zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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