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NIEUWSBRIEF 15 september 2019 
 

 
De Groenmarkt kan nog even door 
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. 
 
De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
Over de mogelijke verkoop en herbestemming van onze kerk is nog 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/. 
 
H. Antonius van Padua aan de Groenmarkt bestaat 175 jaar! 
Op 23 oktober 1844 is onze kerk gewijd. Dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen dat 
met elkaar vieren met een feestelijke eucharistieviering op 27 oktober, waarin pastoor Bob van Oploo zal 
voorgaan. Ook zijn er plannen voor nog enkele andere activiteiten rondom deze gedenkwaardige datum, wij 
houden u hiervan op de hoogte. 
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. 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 
 
Vredesweek 
De vredesweek is dit jaar van 22 t/m 29 september. Het thema is “vrede verbindt, over grenzen”. 

De Antonius Gemeenschap, die ambassadeur is van de vrede, heeft, samen met vele anderen, weer een mooi 

programma voor de vredesweek in elkaar gezet. 
Op 21 september gaan we al van start met de vredesweek met de Aperitief voor de ziel.  

De folder met het hele programma van deze week ligt achterin de kerk.  

Wat niet in de folder staat is dat op 22 september voordat de regenboogviering om 15.00 uur begint, het 

ijskarretje met het “ijsje koude oorlog” voor de Grote of St. Bavo kerk op de Grote Markt staat. 
 
Wat ligt er nog meer op de tafels achterin de kerk 
Op de tafels achterin de kerk liggen verschillende folders en nieuwsbrieven die uw aandacht verdienen. Neemt u 
bijvoorbeeld de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken eens mee. En lees daarin over het project KerstEngel, dat 
Haarlemmers in de kersttijd in contact brengt met nieuwe Haarlemmers, veelal vluchtelingen. Vanuit onze kerk zit 
Lieke van Doorn in de coördinatiegroep, zij voorziet u graag van nadere informatie. 
 
Een hartelijke groet uit Lourdes van Wilma en Lien 
Bernadette is de weg gegaan die Maria haar aanwees. 
Dat hield in, dat zij zich speciaal zou richten op de armen. 
Niet alleen op mensen die geen geld hadden, maar óók de armen van lichaam en geest. 
Ons wordt gevraagd haar voorbeeld te volgen door aandacht te hebben voor de naasten. 
Aandacht is het mooiste wat je iemand kunt geven; met de Hoop erbij dat het morgen beter zal worden. 
Hoop geeft licht in je hart! 
Begin september waren wij pelgrim in Lourdes. Met duizenden namen wij deel aan de activiteiten aldaar. 
Indrukwekkend was het! 
- Zalig zij die arm zijn - 
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voor hen is het koninkrijk van God. 
(Thema van het jaar 2019) 



 

 

 
 
Concerten 
Donderdag 10 oktober   avond     Take me to The Church pianoconcert  
Zaterdag  12 oktober    avond      Take me to The Church concert 
 
Vieringen 
21 september 16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Thema: Vrede 
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap 
 
22 september 10.30 uur Woord- en Communie viering Vredeszondag 
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
23 september 12.30 uur Vredesviering 
Lien Kenselaar en Aart Mak 
 
29 september 10.30 uur Slotviering van de vredesweek 
Joris Obdam namens de Antoniusgemeenschap 
 
6 oktober 10.30 uur Eucharistieviering   Missie kinderen 
Pater Salu en Karin Ottenhoff 
 
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 
 
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 13 oktober a.s. 
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