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De bloemen
De bloemen gaan vandaag met onze hartelijke felicitatie naar
mevr. Oomen-Pinas, Pastoor Boumanstraat 17. Zij is
donderdag 80 jaar geworden. Een mooie zondag toegewenst!
Mieke Frankfoorder

Gewijzigde aanvangstijd Openluchtdienst Pinksteren
Let op: Op 20 mei begint de Openluchtdienst niet zoals
vermeld staat in S’amen om 11.00u. maar door
omstandigheden is de tijd verzet naar 12.30u..
Nadere informatie: Mieke Frankfoorder / tel. 5146523 /
email w.frankfoorder@hccnet.nl
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Bij de dienst ‘Ik ben de deur voor de schapen’

Bezoek predikant
Tot er een definitieve invulling is gevonden voor het deel dat,
vanwege het werk van ds. Saskia van Meggelen in Utrecht, nu
vacant is, wordt het bezoekwerk verdeeld tussen haar en ds.
Ton van Prooijen. Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand
in uw omgeving, kunt u contact opnemen met Mieke
Frankfoorder, tel. 5146523
De lente lonkt
De lente lonkt, de aarde pronkt
Stil volg ik al haar kleuren
Ik ruik de eerste geuren
Van een vernieuwd begin
De eerste takken worden groen
En daar, in ´t kleine bosplantsoen
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was
Tjilpt nu tussen het jonge gras
Een kleine lentebode
Zacht stijgt haar hemelode
Tot aan de Horizon
En ik, ik voel me vrij, want ´k weet
Dat Hij, die alles heeft gemaakt
Die mij zo teer heeft aangeraakt
Volbrengt wat Hij begon
Jolanda Vlastuin-van Deelen

Bovenstaande foto maakte ik op het Schotse eilandje
Iona. Op de achtergrond staat de abdij, Iona Abbey, in
de jaren dertig van de vorige eeuw heropgebouwd door
werkloze arbeiders en theologiestudenten.
Op deze ‘Goede Herder-zondag’ houden we in de
Markuskerk een Iona-viering, met als thema ‘Ik ben de
deur voor de schapen’ (Johannes 10: 1-11). We volgen
de liturgie van het Iona-morgengebed. Samen met Bert
Brouwer heb ik een keuze gemaakt uit de vele Ionaliederen. Een aantal komt uit ons liedboek (bijv. 833,
‘Neem mij aan zoals ik ben’, en 426, ‘God zal je
hoeden’). We zingen ook uit de twee Nederlandse Ionabundels. Bert zal de liederen begeleiden op de piano. Bij
de lezing van Psalm 23 zingen we uit het liedboek 23C.
Die versie van ‘De Heer is mijn herder’ komt
oorspronkelijk uit het Schotse Psalmboek en is een lied
dat in de Engelstalige kerken zeer bekend en geliefd is
(‘The Lord’s my shepherd, I’ll not want’). Hopelijk
proeven we zo een beetje de sfeer van de bijzondere
vieringen in Iona Abbey. Ds. Ton van Prooijen
Er is een gedrukte liturgie met alle liederen, dus u hoeft
geen liedboek van huis mee te nemen.
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Vakantie
Ik heb deze week vakantie. Vanaf dinsdag 1 mei ben ik weer
bereikbaar. In geval van nood kunt u contact opnemen met
Gijs van Mourik. Eén van de collega-predikanten zal zo nodig
inspringen. Ds. Ton van Prooijen
De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met hartelijk groeten
naar ds. Gerard Kerssies, Wiek 42, Ulvenhout.
Hartelijk dank!
Op 15 april ging ik voor in de Markuskerk.
Die dag vierde ik ook mijn 70e verjaardag.
“Hoe kun je nu toch een preekbeurt aannemen op je
verjaardag? vroegen sommigen.
Nu, voor mij was het een feestelijk onderdeel van een
heerlijke dag: zoveel hartelijke felicitaties, een prachtig
boeket bloemen uit de kerk en tot slot maakte Gijs van
Mourik nog een paar mooie foto’s. Heel veel dank daarvoor!
Ds. Tineke Veldhuizen
Note van de redactie: En u bedankt voor uw tractatie!
Bedankt !
Carolina verzocht mij om hartelijk te danken voor de mooie
bos bloemen. Het meeleven van de kerkgemeenschap doet
haar goed. An van Benthem
Bedankt !
Werd zondag verrast met een prachtig boeket n.a.v. mijn
verjaardag, Nee noem de leeftijd niet want je bent zo jong zoals
je je voelt. Heel bijzonder en wil de “Club Zuid” daarvoor
bedanken. Was hartverwarmend. Theo Zandbergen

ALGEMEEN
Lief en Leed
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 en de mensen
om haar heen om Gods nabijheid. We leven mee met ds.
Gerard Kerssies, Wiek 42, 4851 VS Ulvenhout, nu hij
plotseling met één oog niet meer kan zien. We bidden voor
gemeenteleden die in spanning zitten over het vervolg van
hun behandeling. Berichten voor deze rubriek kunt u
doorgeven aan: Loes Winsemius, tel. 0765655595 emailadres: winsemius-korfker@versatel.nl
Gebedsintentie We nemen het volgende over van de
website van Kerk in Actie: Guatemala werd tientallen jaren
lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd
heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie.
De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.
Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen

levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara
Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier
verandering in brengen en biedt deze jongeren een
vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding
textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk
een onderneming starten. Het Vredescentrum Barbara
Ford blijft hen ook nog geruime tijd ondersteunen in hun
werk. In 2018 zullen zo´n 60 inheemse jongeren genoeg
inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun
levensonderhoud. Droom gaat in vervulling.Ook de
jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze
heeft er heel veel geleerd en leidt nu een eigen
onderneming als imker in haar dorp, met wel 5
bijenkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze
voor inkomen voor haar familie. Door de opleiding op
het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom
in vervulling gegaan. Wij bidden voor deze jonge
mensen.
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 aan Rob Visser:
rcwvisser@gmail.com Met dank, Ger van Dooren
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15 april

VOOR UW AGENDA

A

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 29 april 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 26 april 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com
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