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JOHANNESKERK
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Koster
3e collecte

Ds.
M. Wagenvoorde
Dhr. P. Harder
Dhr. L. Geschiere
Dhr. B. v. Kammen
Dhr. H. van Wijk
Stichting Rolerisuit

De bloemen
De bloemen gaan vandaag met onze hartelijke groet naar
mw. M.G. de Rooij-Moltemaker, Joshof 10. Zij hoopt
woensdag a.s. 80 jaar te worden. Alvast onze gelukwensen.
Generale Synode 19 en 20 apri:
Deze week zal ik mijn eerste Synodevergadering
voorzitten. Om de kerk toekomstgericht te maken zijn we
daar bezig. Wilt u voorbeden voor onze Protestantse Kerk
doen? En ook voor deze bijzondere vergadering?
Gedachte:
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
Leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
Herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
Dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
Zijn wij gezonden, deze wereld in.
Lied 976: 1 en 3
Allen een fijne zondag en hartelijke groet,
ds. Saskia van Meggelen

MARKUSKERK
Voorganger
Ouderling
Diaken
Lector
Begroeting
Organist
Kindernevendienst
Koster
3e collecte

Ds.
T. Veldhuizen
Mw.
M. Brandwijk
Dhr.
E. Bondzio
Mw.
A.v.Dooren
Dhr.
H. Wessels
Dhr.
B. Wevers
Mw.
A.Quik
Dhr.
G. v. Mourik
Stichting Rolerisuit

Bij de dienst volgende week 22
april Iona-viering
Volgende week zondag is de
kerkdienst in de Markuskerk een
Iona-viering. Dat betekent dat we
de liturgie volgen van het
morgengebed op het Schotse
eilandje Iona en dat we een keuze
maken uit de vele Iona-liederen
(deels uit ons liedboek).
Bert Brouwer zal de liederen
begeleiden op de piano.
Het thema is ‘Ik ben de deur’
(Johannes 10: 1-11).
Ds. Ton van Prooijen
De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met hartelijke geluk
wensen en hartelijk groeten naar de heer Theo
Zandbergen, Lage Zijde 4, 4854 AD Bavel.
Hij werd vorige maand 80 jaar.

Heel erg bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat
ik vorige week heb ontvangen. Ook dank voor alle lieve
kaartjes! Aletta Vlaardingerbroek

ALGEMEEN
Lief en Leed
Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda,heeft de
voorlopige uitslagen van zijn behandelingen gekregen en
die waren dermate goed dat als vervolg een
immuuntherapie wordt aangeboden. Hij dankt voor Gods’
nabijheid in de afgelopen periode en bidt om
dankbaarheid. Wij danken en bidden met hem. We leven
mee met Mw. Carolina van Benthem en haar familie,
Uitvang 16, 4817 DB Breda. Ze is weer thuis uit Amphia
Molengracht. Wij bidden voor haar , haar ouders, haar
kinderen, haar vriend, om Gods nabijheid. We bidden voor
gemeenteleden die in spanning zitten over het vervolg van
hun behandeling. Op 6 april overleed mw. Jannie
Slotboom-Murre, 6 jaar nadat haar man overleed. De
laatste jaren voelde ze zich ondanks de aandacht van haar
kinderen tijdens haar verblijf in Aeneas erg eenzaam. Met
Pasen werd voor haar in de Markuskerk gebeden. Wij
leven mee met haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Correspondentie-adres van de
familie: Duivelsbruglaan 14, 4835 JE Breda. Berichten voor
deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes Winsemius, tel.
0765655595 e-mailadres: winsemius-korfker@versatel.nl
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Gebedsintentie
We nemen het volgende gebed over van de website van
Kerk in Actie voor de bevolking van Ghouta:
Met afschuw zagen we de beelden van de slachtoffers van
een gifaanval dit weekeinde in de stad Douma in Ghouta.
Het is oorlog tussen Ghouta en Damascus, granaten en
bommen over en weer. Zoals altijd is de burgerbevolking
het slachtoffer. Zij zijn speelbal, menselijk schild,
"bijkomende schade".
De wreedheid van aanvallen met gifgas is ongekend.
Heer, met stomgeslagen mond zien we het geweld in Syrië
dat maar doorgaat. Met tranen in de ogen zien we de
beelden van kinderen, bevangen door moorddadig gas.
We hebben geen woorden meer. Weest U met de
getroffenen en met de hulpverleners. Zegent U hun
handen. Zegent U de acties wereldwijd tegen dit extreme
geweld. Zegent U onze pogingen om de hulpverleners bij
te staan in hun werk in Syrië. Omdat U God bent, onze
Heer. Zonder Uw zegen kunnen we niet. Amen

De redactie van S’ Amen wil in een adresboek de namen
opnemen van ieder die schrijft voor S’ Amen. Het is de
bedoeling dat zij iedere maand van de redactie een
herinnering kunnen ontvangen dat er kopij ingestuurd kan
worden voor de eerstvolgende uitgave van S’Amen.
Uw E mail adres sturen s.v.p. aan Rob Visser:
rcwvisser@gmail.com
Met dank, Ger van Dooren

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
8 april
€ 72.00 € 101.85
€ 69.95 € 77.80
€ 95.25 € 76.95
(Eigen Gemeentewerk (2))

VOOR UW AGENDA

Inzameling voor het Kindertehuis en het Bejaardenhuis in
Arad:
Ook vandaag, zondag 15 april, kunt u nog spulletjes
inleveren voor het Kindertehuis en Bejaardenhuis in Arad.
In S’amen van maart vindt u een lijstje met artikelen die
wij op het oog hebben. Wij hopen deze dan met het
volgende transport mee te kunnen sturen. Helpt u mee?
Alvast heel erg bedankt! Mieke Frankfoorder (vz)

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 22 april 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 19 april 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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