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Bij de dienst
Vandaag is het Pasen, we gedenken de opstanding van
Jezus, onze Heer, en dat is geen grap, geen zotteklap, het is
een goed gerucht dat zich verspreid heeft over de hele
wereld en ook ons heeft bereikt. Ik wens ons met elkaar,
gemeenteleden thuis en in de kerk, een gezegende viering
en vrolijk Pasen toe.
De bloemen
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke Paasgroet
naar fam. Willem en Anneke Wesselman-Mourik,
Mandenmakerstraat 25.
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Bij de dienst

We beginnen het feest van Pasen aan de ontbijttafel in de
Voorhof. Het Paasontbijt begint om 9:00 uur. Om 9:45 uur
verzamelen we buiten op het plein vóór de kerk voor onze
‘paasjubel’. Van oudsher is de paasjubel de afsluiting van
de paasnachtwake. Vroeg in de ochtend, bij het opgaan
van de zon, werden buiten paaslieden gezongen. Laat heel
de wereld het horen: de Heer is opgestaan!

Toch wordt het lente
En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.

Om 10:00 uur begint onze paasviering, met orgel en
trompet, met onze cantorij en met een speciaal
paasjournaal door de kinderen. Extra feestelijk: in deze
dienst zal Dik Spiering belijdenis doen.

En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens, in ’t donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.

Diaconie
De kar voor de voedselbank staat klaar in de hal.
Heel graag brengt de diaconie dit onder Uw aandacht.
Een volle kar voor veel gezinnen, een bijdrage in de bus is
ook heel welkom. Heel veel dank.
Groeten Hannie Bouman

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God in zijn Zoon zich openbaarde;
Die leeft, maar uit de dood is opgestaan!
Nel Benschop

Goede Paasdagen gewenst! Ds. Ton van Prooijen

De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke
groeten naar mw. Aletta Vlaardingerbroek, Nonnenveld,
739, 4811 DV Breda, Wij wensen haar sterkte bij het
revalideren!
Liturgische bloemschikking tijdens de veertigdagentijd
Thema: Ik geef je de toekomst
Adem vrij, God heeft het je gegeven
En Hij geeft het ieder mensenkind
Adem vrij, sta op en proef het leven
leven dat vandaag opnieuw begint.
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Koffieochtend 3 april
Op dinsdag 3 april is er 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. Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs
van Mourik of Rob Snijders.

ALGEMEEN
Lief en Leed
Dhr. Piet Winsemius, Ulvenhoutselaan 26, 4834 MG Breda
is geblesseerd na een val van de trap in het huis van zijn
zoon. Hij moet even kalm aan doen.
Wij wensen alle zieken en herstellenden Gezegende
Paasdagen, sterkte en goede moed.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes
Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl.
Gebedsintentie
We nemen de volgende intentie met gebed over van de
website van Kerk in Actie:
Verloskundige Renske werkt al jaren in het christelijke
ziekenhuis in Tank in Pakistan. Tank ligt in het grensgebied
van Pakistan en Afghanistan. Het is tribaal gebied van het
Pashtun volk. Het is er gevaarlijk. Renske mag alleen onder
politiebegeleiding het terrein op of af. Het ziekenhuis is
gesticht door de Lutherse zending van Finland en bestaat
nu 150 jaar. Het hoort bij het Bisdom Peshawar van de
Kerk van Pakistan, partner van Kerk in Actie. De manager
die door het bisdom over het ziekenhuis was aangesteld
veroorzaakte zoveel problemen dat hij is afgezet. Er is een
interim aangesteld voor een dag in de week. Voor Renske
en haar collega's zijn dit heftige en onzekere tijden. Maar
het beroep dat op het ziekenhuis wordt gedaan door de
bevolking blijft. Het is daardoor moeilijk om het hoofd
boven water te houden. Renske wil graag dat we voor het
ziekenhuis, de staf en haarzelf bidden. Renske is als
verloskundige uitgezonden door Interserve met steun van
de Hervormde kerk in Nunspeet samen met Kerk in Actie.
Ze komt eind april 2018 op verlof naar Nederland.
Heer, Uw mensen zijn het Heer, de Islamitische Pashtun in
de bergen achter Tank. Uw werk is het dat we daar zorg
verlenen aan zoveel van hen, vrouwen in barensnood,
kinderen. Soms hebben ze hun dorp in de bergen nog
nooit verlaten.
We danken u voor de ziekenhuisstaf in Tank, dat ze hun
bewegingsvrijheid opzij willen zetten om deze mensen
zorg te verlenen. Moedig en sterk. Nu het ziekenhuis in
zwaar weer terecht kwam, bidden we voor hen, Pakistani
en Westerlingen zoals Renske. Weest U met hen Heer.
Zegent U hun werk en hun leven. Wijst U wegen waarlangs
ze kunnen gaan. Tot zegen van Uw mensen.
Om Christus wil, Amen.

Kopij voor S’Amen
De redactie van S’Amen nodigt iedereen uit kopij in te
sturen voor nummer 4. Kopij en foto’s insturen naar
samen@protestantsegemeentebreda.nl
De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 3 april. U krijgt
een ontvangstbevestiging. Als dit daags na de inleverdatum niet is gebeurd: informeren bij
samen@protestantsegemeentebreda.nl
S’Amen verschijnt vrijdag 13 april.
Hartelijk dank namens de redactie, Ger van Dooren
PGB Onderzoek naar behoefte aan communicatie
Graag wil ik iedereen bedanken die deel heeft genomen
aan de telefonische enquête. Bent u (nog) niet benaderd?
Dan heeft u de mogelijkheid de enquête digitaal in te
vullen via https://nl.surveymonkey.com/r/CYHJ3ZF. De
digitale enquête is anoniem en duurt ongeveer 10
minuten. Elke mening is waardevol voor dit onderzoek!
Vragen of opmerkingen? Mail gerust naar
imulder94@gmail.com of bel op 06 81706400.

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK gesl.
€ 200.20 €
€ 204.85 €
€ 235.42 €
(KIA: Palmzondag)

25 maart

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 8 april 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 5 april 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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