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NIEUWSBRIEF 5 JANUARI 2020 
 
Bidweek 19-26 januari 2020- ‘Buitengewoon’  
Dagelijks getijdengebed: Om half acht – half één – half acht 
Als elk jaar wordt er wereldwijd een week lang gebeden in verschillende kerken voor de eenheid van de christenen, 
dit jaar  van 19 januari tot 26 januari. Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de eenheid van 
de christenen. Dit doen wij ook driemaal daags in de Groenmarktkerk.  De eerste dag van de bidweek, zondag 19 
januari, is er om 19.30 uur het avondgebed in de Groenmarktkerk. Daarna wordt elke dag van maandag tot en met 
zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen om 7.30, 12.30 en 19.30 uur.  Dus elke ochtend en avond 
om half acht; elke middag om half één. Het thema is dit jaar Buitengewoon, buitengewone vriendelijkheid die in 
Handelingen 28 voorkomt.  Door samen te bidden ervaren we eenheid. We tonen verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen van elkaar en de samenleving in de voorbeden een plaats te geven. De centrale 
Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vers 18 
tot hoofdstuk 28 vers 10. Paulus en zijn reisgenoten lijden schipbreuk op Malta, en worden daar met buitengewone 
vriendelijkheid opgevangen. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht 
en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid. 
Bij de gebeden wordt vorm en ritme van de belangrijkste kloostergetijden aangehouden, met veel ruimte ook voor 
eigen gebedsintenties. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en vieren. 

 
Wisselkunst op tournee 
De kunstenaars Hans Bossmann en Talal Shkeifah hebben voor de Vredesweek in oktober samen een kunstwerk 
gemaakt dat gaat over de vrede in deze tijd. Het is een kunstwerk waar bezoekers aan kunnen bijdragen. Het 
kunstwerk maakt een tournee langs allerlei locaties in Haarlem en zal in de maand januari in de Groenmarktkerk te 
zien zijn. De kunstenaars leggen hier het hoe en waarom van hun werk uit:  
 
Hans Bossmann: ‘Dit werk nodigt mensen uit om het samen verder vorm te geven. De basis is een samenwerking 
tussen twee werelden: Talal en ik hebben een totaal andere achtergrond, stijl en ervaring. Dit levert een heel 
wringend beeld op, het is bijna niet te geloven dat het er zo uitziet! Het is de eerste keer dat ik zoiets doe en het 
werk gaat daarmee over mijn eigen grenzen heen.’  
Talal Shkeifah: ‘Ik kom uit Syrië, dat met de oorlog in brand vloog en nog steeds brandt. Het is het recht van alle 
mensen om liefdevol samen te leven op de planeet die de grote moeder van ons allemaal is. Op de bal heb ik 
ideeën en symbolen getekend die oproepen tot vrede, liefde en tolerantie. Het was een geweldige ervaring om 
samen aan dit kunstwerk te werken.’ 

 
We houden de hoop levend (terugblik op december 2019) 
“ Ben jij het die de hoop levend houdt. En verder draagt? Let wel, een engel kijkt toe en verwacht vrede van ons 
allemaal.”   
 
Zo eindigt de tekst van het gedicht op het programma boekje Op weg naar Kerstmis. We kijken terug op een mooie 
Advents- en kerstperiode waarin de kerk elke dag open was van 12 tot 17 uur. Het zijn heel verschillende mensen 
die dan binnenlopen. Zij kwamen kijken naar de meer dan 300 kerststallen, een kaarsje opsteken of luisteren naar 
een van de 7 concerten, die in deze weken zijn gehouden. Men kon boeken kopen van de Bijbel In, kaarsen van de 
winkel Candlelight of zelf een kaars van bijenwas maken. Klein en intiem waren de Advent verspers, gevolgd door 
maar liefst 5 kerstvieringen, onder andere die van de Antonius gemeenschap en Stem in de Stad.  
In die weken heb ik begeleiding geboden bij het kaarsen dompelen en met diverse bezoekers kleine gesprekjes 
gehouden: moeders en ook oma’s met hun (klein)kinderen, die soms na jaren van afstand weer in de kerk kwamen 
en iets wilden overdragen van het kerstverhaal. Veel mensen die, wellicht aangestoken door de sfeer in de kerk, 
spontaan iets wilden vertellen van hun jeugd, van hun moeilijkheden of van hun zoekend geloof. Het waren geen 
massa aantallen, maar daardoor juist was er ruimte voor individueel persoonlijk contact. Zo passend bij onze 
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Groenmarktkerk waarin we open willen staan en luisteren naar anderen, ook wanneer zij niet zo bekend is met de 
kerk. Voor mijzelf was het een mooie voorbereiding op het kerstfeest. En niet te vergeten: we hebben veel bijval 
ontmoet: zowel Haarlemmers als toeristen van buiten waren vol bewondering voor onze kerk en betuigden hun 
steun om deze heilige plek op een of andere manier te behouden. 
 
 
Na deze decembermaand ben ik trots op de enorme betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers. Alleen door hen 
kunnen deze drukke Advent- en kerstweken slagen. Zowel voor als achter de schermen. Ik denk aan de 
opbouwers van de kerststallen en van de bloemversieringen, aan de (extra) stiltewachters die de kerk open hielden 
en de mensen verwelkomden. Ook de kosters, het secretariaat, de koffiezetters, het koor en allen die bijdroegen 
aan de vieringen in deze kersttijd en aan de extra activiteiten. En niet te vergeten: er  werden in deze weken ook 
nog eens 3 uitvaarten van overleden parochianen gehouden! Broeder Savio, koster Truus en het kerkkoor wisten 
weer een mooi persoonlijk afscheid te organiseren. Om de concerten succesvol te laten verlopen zijn ook heel wat 
handen nodig. Ze maken het mogelijk dat er veel meer mensen de bijzondere sfeer van onze kerk kunnen 
ervaren met haar mooie akoestiek. We hopen dat we op deze wijze ook in dit nieuwe jaar nog veel mensen in onze 
kerk mogen ontvangen. Met elkaar en gesteund door alle reacties van parochianen, vrijwilligers en de vele 
bezoekers houden we deze hoop levend.  
Ik wens ons allen en al onze bezoekers een gezegend 2020!  
Bernadette Meertens 
 
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 12 januari 15.00 uur    Nieuwjaarsconcert door Koor Haarlemmer Olie o.l.v. Leny van Schaik  
 
Vieringen 
6 januari 12.30 uur Vredesviering   
 
12 januari 10.30 uur Agapè viering   De doop van de Heer  
Fred Visser 
 
18 januari  16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Eten naar dat je honger hebt   
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap m.m.v. Ronald Busser op piano 
 
19 januari 11.00 uur OECUMENISCHE STADSVIERING IN DE R.K. BASILIEK ST. BAVO  
    GEEN VIERING IN ONZE KERK 
 
26 januari 10.30 uur Themaviering Quendoline Blüm 
 
2 februari 10.30 uur Woord- en communieviering  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 30 januari a.s. 
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