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De bloemen
De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar mevr.
Bennaars-van Dalen, Burgemeester van Gilsstraat 15.

Hartelijk dank voor de kaarten en de mooie bos bloemen ter
gelegenheid van mijn verjaardag. Met Zonnige Lentegroet,
Henriette Oomen-Pinas
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
Vrijmarkt Princenhage 6 mei
Na een gezamenlijke dienst met de Martinusgeloofsgemeenschap die om 10.00u. begint en waar iedereen, jong en oud,
van harte welkom is gaat de Johanneskerk open voor publiek.
Er is dan gelegenheid de kerk te bezichtigen en er is ruimte
om op een andere manier bezig te zijn met spiritualiteit: een
mooie tekst lezen, een lichtje ontsteken bij het kruis of
gewoon een poosje luisteren naar orgelmuziek. We hopen
velen te ontmoeten. En buiten staan we met een stand,
waarin we ons als kerk presenteren. Tot dan!

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
77+ maaltijd
Donderdag 3 mei 2018 om17.30u staan de tafels in het
kerkenhuis gedekt voor de 77+maaltijd. Wij verheugen
ons op een gezellig samenzijn. Misschien is de uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt of wilt u zich alsnog
opgeven? Dat kan bij Carolien op tel nr 06-5 123 62 98.
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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 collegapredikanten zal zo nodig inspringen.
Ds. Ton van Prooijen

De bloemen
De bloemen uit de Markuskerk gaan met hartelijk
gelukwensen naar ds. Bram Heringa. Hij werd op 25 april
70 jaar.
Hartelijk dank!
Wat een fijne verrassing om afgelopen zondag het
prachtige boeket van de Markuskerk te ontvangen.
Gerard Kerssies.

ALGEMEEN

Een mooie zondag toegewenst! Mieke Frankfoorder

Lief en Leed
Dhr. Rob Valk / Azijnmakerstraat 9 / 4813 LH Breda, is
afgelopen week weer aan een nieuwe reeks
bestralingen begonnen. We leven met hem mee en
bidden voor hem.
We leven mee met scholieren die zich voorbereiden op
hun eindexamens en met hen voor wie de examens al
begonnen zijn.
We bidden voor alle gemeenteleden die zich sterk
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beperkt voelen door hun gezondheidssituatie om Gods
nabijheid.
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
Loes Winsemius, tel. 0765655595 of aan e-mailadres:
winsemius-korfker@versatel.nl.
Gebedsintentie
We nemen het volgende over van de website van Kerk in
Actie over kinderarbeid in Kenia. Jongens vanaf 10 jaar doen
zwaar en gevaarlijk werk als dagloners: zand sjouwen, stenen
hakken, werken in goudmijnen, assisteren bij het vissen.
Meisjes belanden soms in de prostitutie. Daarnaast helpen
veel kinderen hun familie in het huishouden of boerenbedrijf.
Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school.
Zo krijgen deze kinderen geen kans om zich te ontwikkelen
en uit de spiraal van armoede te komen. Drie Keniaanse
organisaties zetten zich samen in om zes kinderarbeidvrije
zones op te richten in het westen van Kenia. In een kinderarbeidvrije zone worden met alle betrokkenen afspraken
gemaakt om kinderarbeid te bestrijden. Kinderen, ouders,
leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, ambtenaren,
politici en werkgevers gaan er samen voor zorgen,dat alle
kinderen in hun regio naar school gaan. Kerk in Actie steunt
dit project. Wij bidden om perspectief voor deze kinderen.
Kopij S’Amen
Oproep voor het in sturen van kopij voor nummer 5.
Sluitingsdatum dinsdag 1 mei S’Amen verschijnt vrijdag 11
mei. Platte tekst en foto’s sturen s.v.p. naar
samen@protestantsegemeentebreda.nl
U krijgt een ontvangstbevestiging.
Als dit daags na de kopijdatum nog niet is gebeurd
informeren bij het redactie adres. M.v.g. Ger van Dooren.

Iedereen is welkom! Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten en een kopje thee of koffie te drinken met
elkaar. Graag tot 10 mei om 15:00 uur in de kapel van
park Zuiderhout. Jose Krijnen (0765784194) en Rian van
Houwelingen (0610333259)

COLLECTEN
Diaconie
Kerk
3ecollecte

JK
MK
22 april
€ 108.85 € 85.50
€ 96.95 € 78.45
€ 117.75 € 86.00
( PKN Eredienst en Kerkmuziek)

VOOR UW AGENDA

A

De eerstvolgende Kerkgroet
Deze verschijnt op zondag 6 mei 2018. Kopij uiterlijk
donderdag 3 mei 2018 vóór 12.00 uur zenden aan:
kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

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

B
e

Protestantse viering Zuiderhout
Elke maand zal er op de tweede donderdag van de maand om
15 uur een protestantse viering (met een oecumenisch
karakter) gehouden worden in de Kapel van Park Zuiderhout.
De volgende viering zal zijn op Hemelvaartsdag donderdag 10
mei. Voorganger is Henco de Bruijn, die ook het orgel zal
bespelen.
In de viering zullen we (protestantse) liederen zingen, uit de
bijbel lezen en bidden. Zingt u graag of wilt u even tot rust
komen kom dan eens kijken. Zijn er liederen die u graag wil
zingen geeft die dan aan ons door. U wordt van harte
uitgenodigd deze bijeenkomst te bezoeken.
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