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NIEUWSBRIEF 10 oktober 2019 
 

 
H. ANTONIUS VAN PADUA AAN DE  NIEUWE GROENMARKT 175 JAAR! 
Op 23 oktober 1844 is onze kerk gewijd. Dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
 
Op woensdag 23 oktober 2019 om 16.00 uur organiseren we een Verhalenbijeenkomst met een High Tea in de 
pastorie, om de echte verjaardag van onze kerk te vieren. 
Iedereen die een verhaal heeft over de kerk is welkom, of dat opgeschreven is of niet. En wie een verhaal wil horen
moet er zeker bij zijn. 
 
Op zondag 27 oktober om 10.30 uur vieren we met elkaar de feestelijke eucharistie, waarin pastoor Bob van 
Oploo zal voorgaan. De muziek wordt verzorgd door Felix van Hombergh. Bij het feestelijk koffie en thee drinken 
na de mis kunnen we met elkaar herinneringen ophalen. 
 
Bij het 175-jarig jubileum van onze kerk willen we graag een klein boekje uitbrengen met herinneringen aan onze 
kerk en onze gemeenschap. We willen u allen vragen om uw herinneringen met ons te delen. We hebben al een 
aantal mooie verhalen ontvangen! Heeft u ook nog een mooie herinnering die u wel met ons wilt delen? Dat kan 
geschreven op het papier dat speciaal daarvoor in de kerk ligt (koffietafels en/of achterin). Het mag uiteraard ook 
getypt. Graag inleveren bij het secretariaat. Het mag ook per e-mail naar jacquelinebussing@hetnet.nl  of naar 
alison.and.leonard@wxs.nl 
 
Met pastor Rob Mascini naar Rome  
(van ….. tot en met ……) 
Graag nodig ik ook de mensen van de Groenmarktkerk uit om eens een paar dagen met mij naar Rome te gaan. 
We vinden daar niet alleen de wortels van ons christelijk geloof, maar ook de wortels van onze westerse humane 
samenleving.   
Natuurlijk ontmoeten we de paus en vieren we de eucharistie in de Friezenkerk. We bezoeken de grote 
monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf 
diep onder de Sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van 
de stad.  
De reis duurt meestal 6 dagen. We vliegen met KLM of Al Italia. En we overnachten in een groot klooster. 
De vlucht kost meestal ca € 250,00 retour. Een kamer is ca € 50,00 pppn (incl. ontbijt). Een weekkaart met de 
bus/metro kost €25,00. Lunch en diner houden we in de stad en kun je net zo goedkoop/duur maken als je zelf wilt 
(pizza/pasta/salade €8,00 glas wijn/bier €5,00-6,00). Max. entrees, bij elkaar € 25,00. 
Een goede tijd zou begin maart kunnen zijn. 
Maar laten we een keer bij elkaar komen. Op 6 oktober ga ik samen met pater Salu uit India in de kerk voor. 
Misschien dat we na de viering even een tafel kunnen zoeken om samen koffie te drinken. 
Pastor Rob Mascini 
 
 
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 
 
Donderdag  10 oktober   avond      Take me to The Church pianoconcert  
Zaterdag   12 oktober   avond      Take me to The Church concert 
Zondag  3 november middag   Jeugdorkest Divertimento 
 
Vieringen 
 
6 oktober 10.30 uur Eucharistieviering   Missie kinderen 
Pater Salu en Rob Mascini 
 
7 oktober 12.30 uur Vredesviering 
Lien Kenselaar en Joris Opdam 
 
13 oktober  10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Fred Visser 
 
19 oktober 16.00 uur Aperitief voor de Ziel 
Antoniusgemeenschap 
 
20 oktober 10.30 uur Woord- en gebedsviering Wereld Missiedag 
Broeder Savio 
 
27 oktober 10.30 uur Eucharistieviering  Groenmarkt 175 jaar 
Pastoor Bob van Oploo 
 
1 november 12.30 uur Woord en Communieviering Allerheiligen 
Broeder Savio 
 
2 november 16.00 uur Woord- en gebedsviering Allerzielen 
Broeder Savio 
 
3 november 10.30 uur Woord en Communieviering  
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 31 oktober a.s. 


