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NIEUWSBRIEF 6 november 2019 
 

 
H. ANTONIUS VAN PADUA AAN DE  NIEUWE GROENMARKT 175 JAAR! 
175 jaar geleden op 23 oktober 1844 is onze kerk gewijd. Dat hebben we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.  
 
Op woensdag 23 oktober kwamen we bij elkaar om de echte verjaardag van onze kerk te vieren met een high tea 
en veel verhalen. Het was druk, gezellig en de verhalen waren prachtig. We willen nog een boekje maken van alle 
verhalen. Dus de dringende vraag is of iedereen die een verhaal heeft verteld, maar dat nog niet heeft 
opgeschreven, om dit alsnog te willen doen. Dat mag worden afgegeven op het secretariaat of per e-mail gestuurd 
naar jacquelinebussing@hetnet.nl of naar alison.and.leonard@wxs.nl 
En er was ook een journalist van het Haarlems Dagblad aanwezig, Richard Stekelenburg. In de krant van 
donderdag 24 oktober stond een mooi artikel met een foto over deze middag en het jubileum. 
 
Op zondag 27 oktober vierden we met elkaar de feestelijke eucharistie, waarin pastoor Bob van Oploo voorging. 
Pastoor van Oploo hield een hele interessante preek over de tijd waarin de kerk is gebouwd. De muziek, verzorgd 
door Felix van Hombergh’s groep, onze organiste Naoko Shimizu en ons koor was prachtig. Het was druk in kerk, 
er waren meer dan 100 mensen. Na de mis was de feestelijke koffie met taart heerlijk en gezellig. 
 
Met pastor Rob Mascini naar Rome  
(van 10 tot en met 15 maart 2020) 
Een groep mensen uit onze gemeenschap gaat in maart volgend jaar met pastor Rob Mascini naar Rome. Er is 
een prachtige reis samengesteld. En er kunnen nog meer mensen mee! Heeft u interesse? Het programma en alle 
informatie ligt achterin de kerk. U kunt ook contact opnemen met pastor Mascini via e-mail robmascini@gmail.com. 
 
Deurcollectes, van harte aanbevolen 
Op 10 november wordt na de viering een deurcollecte gehouden in verband met de Diakonale Zondag. De collecte 
is bestemd voor een ontmoetingsruimte voor mensen die met kanker te maken hebben of gehad hebben. 
 
Op 17 november wordt na de viering een deurcollecte gehouden voor Stichting Gehandicapte Kind. De collecte 
is bestemd om projecten voor gehandicapte kinderen en jongeren tot 30 jaar op het gebied van wonen, 
werken, vrije tijd, scholing en voorlichting te ondersteunen 
 
Loflied der verzoening op 23 november vanuit de Antoniusgemeenschap 
Op zaterdag 23 november wordt het Loflied der Verzoening gevierd. Drie grote muziekstukken uit drie 
verschillende geloven worden met een koor uitgevoerd, gevolgd door een dialoog. Meer informatie vind u in de 
folder achterin de kerk. 
 
Vooruitblik op de Advents- en Kersttijd 
Ook dit jaar wordt de kerststallen tentoonstelling weer opgebouwd. Vanaf 11 december (?) is de kerk dagelijks 
geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. We zijn op zoek naar wachters. Heeft u een middag tijd, of misschien wel 
meer dan één? Neemt u dan contact op met Ton en Anneke Emmelkamp, zij hebben een intekenlijst. 
In de adventsperiode zullen er nog meer activiteiten zijn in de kerk, hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 
Van 17 t/m 23 december worden dagelijks om 19.30 uur Vespers gehouden, de Noveen van Kerstmis. Ook 
hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
Het parochiebestuur moet nog besluiten over de verkoop van de kerk en de gebouwen. Het gaat allemaal nog een 
tijd duren en voorlopig kunnen we de kerk nog open houden, zeker tot en met juni 2020. 



 

 

Over de mogelijke verkoop en herbestemming van onze kerk is verder geen nieuws te melden. Wij hopen dat zij 
open kan blijven als stiltecentrum, voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons steunen om dit mooie 
kerkgebouw daarvoor open te houden? Achterin de kerk ligt een lijst waarop je jouw handtekening kunt zetten. Dat 
kan ook op de site van de Groenmarktkerk: http://www.groenmarktkerk.nl/. 
 



 

 

 
 
Concerten 
 
Zondag  17 november   middag      Haarlems Amateur Symfonie Orkest  
Zondag   24 november   middag      Hannie Schaft Herdenking 
Zondag  1 december middag   Airchestra Orkest 
 
Vieringen 
4 november 12.30 uur Vredesviering   
Lien Kenselaar en Joop Bos 
 
10 november 12.30 uur Woord- en communieviering  
Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
16 november  16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Wijsheid hebben we nodig  
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap 
 
17 november 10.30 uur Woord- en gebedviering Houd moed! 
Leonard Besselink en Kim de Jager 
 
24 november 10.30 uur Viering op Christus Koning met als thema “Rechten van het kind” 
Quendoline Blüm en Valerie Bussing 
 
1 december 10.30 uur Woord- en communieviering 1e zondag van de Advent 
Diaken Rob Mascini en Paul van Engen 
 
 
Door de week: 
Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 
Dinsdag  12.30 uur Woord en Communieviering met Broeder Savio 
Vrijdag  12.30 uur Woord en Communieviering met Broeder Savio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen naar het e-mail adres van de Groenmarktgemeenschap of naar 
jacquelinebussing@hetnet.nl. Graag voor 28 november a.s. 


