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NIEUWSBRIEF 2 februari 2020 
 

“Telkens weer die adempauzes, 
[oases terzijde van het strijdgewoel - ] 

die stiltes waarin je hoort 
het kloppen van Gods hart” 

 
Van Maria Lichtmis naar Pasen 
Op 2 februari is het Maria Lichtmis, de dag waarop Maria haar zoon aan God opdraagt en zij een eerste indruk 
krijgt dat het allemaal niet zo gemakkelijk zal gaan met dat kind van haar. 
De volgende dag vieren we het feest van de heilige Blasius (+ 317), beschermheilige voor keelziekten. 
Maar in onze kerk wordt nog steeds de Blasiuszegen met de twee met elkaar verbonden kaarsen gegeven en 
uitgesproken.  
Verder denk ik dat we blij zijn dat we op de zondag voor Aswoensdag al een eerste voorbereiding op de vastentijd 
krijgen als pastor Bob van Oploo de aswijding zal doen, zodat we als gemeenschap elkaar met de as op ons hoofd 
kunnen helpen om de vastentijd als goede gelovigen te houden en tot een goed einde te brengen.  We gaan weer 
met Jezus levensverhaal mee door de tijd tot de grote en belangrijke Witte Donderdag, brood van eeuwig leven, 
om op Goede Vrijdag met Jezus zijn lijden te beleven en samen te dragen, om op te gaan naar het Levensfeest 
van Pasen. 
Broeder Savio 
 
1 maart, de eerste zondag in de veertigdagentijd 
Geld, macht, aanzien… het zijn duivelse verlokkingen.  
De wereld wordt er ziek van. In het koninkrijk van God is alles anders…. 
In het evangelie van deze zondag lezen we hoe Jezus zich niet laat verlokken tot een machthebber, zoals we er 
hier op aarde al zoveel hebben. In de stilte van de veertigdagentijd gaan we op zoek naar wie we zelf zijn. Dan 
hoor je de roep om het anders te gaan doen in deze wereld. En we zullen zien hoe Jezus ons als de echte koning 
van deze wereld leiden zal. 
Diaken Rob Mascini 
 
Terugblik op de Adventsactie 2019 
-Het zal je kind maar zijn- 
Adventsactie zette in 2019 vier bijzondere projecten in het Licht van de Advent: projecten met aandacht voor 
moeders en kinderen.  
De opbrengst uit de Adventsbus, die achterin de kerk stond, was: € 140. Waarvoor onze hartelijke dank!    
Wilma van der Stelt en  Mia Vlugt, MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) 
 
Adempauze en vredesgebed 
Elke eerste maandag van de maand is in de Groenmarktkerk om 12.30 uur het Vredesgebed voor stad en wereld. 
De Antoniusgemeenschap, Ambassadeur van de Vrede hier, leidt dat. 
Alle andere maandagen houden we om 12.30 uur in de Groenmarktkerk Adempauze: een half uurtje stilte, een 
gebed bij een kaars, muziek en een tekst, zoals het gedichtje bovenaan deze Nieuwsbrief. 
 
De toekomst van de Groenmarktgemeenschap - Groenmarktkerk nog open tot eind 2020 
Het besluit tot het verkopen van de kerk is nog niet genomen, er moet eerst nog meer onderzoek worden 
gedaan. Ook naar mogelijkheden om de kerk en pastorie te verhuren. Daarom kunnen we onze kerk nog het hele 
jaar gebruiken. Daar zijn we erg blij mee. Ook met alle steunbetuigingen die we hebben gekregen. Wij hopen dat 
we nog een kerkplek kunnen behouden 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/.  
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Een vraag vanuit de Janskliniek 

In de Janskliniek wordt elke zondag een viering gehouden. Het zijn vrijwilligers, die dit samen met voorgangers en 
organisten mogelijk maken. 
Doordat verschillende vrijwilligers om gezondheidsredenen hebben moeten stoppen de afgelopen periode is men 
nu op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen tijdens de kerkdiensten in de Janskliniek. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van Drie, geestelijk verzorger bij Kennemerhart. 
Bereikbaar via receptie Janskliniek   023 8914000 op dinsdag en donderdag. 
 
 
Concerten 
 
Zondag 9 februari 15.00 uur 
Haarlems Symfonisch Blaasorkest o.l.v. Misha Sporck, entree €12,50 
 
Zondag 23 februari 16.00 uur 
Stilteconcert georganiseerd door de Antonius gemeenschap.  
Naast stilte is er muziek. Voor ons zullen spelen:  Job ter Haar (cello), Emma Breedveld (viool) en Rob Broek 
(piano). Job is uitgeroepen als beste docent van het jaar van het Rotterdams Conservatorium. De toegang is vrij. 

 

Voor meer informatie over alle activiteiten in de kerk zie de website Groenmarktkerk.nl 
 
 
Vieringen 
 
3 februari 12.30 uur Vredesviering  
Wim Blüm en Petra de Vries, waarnemend directeur van Stem in de Stad  
 
9 februari 10.30 uur Woord- en gebedviering 
Leonard Besselink en Alison McDonnell    
 
15 februari  16.00 uur Aperitief voor de Ziel     
Joris Opdam namens de Antoniusgemeenschap m.m.v. Ronald Busser op piano 
 
16 februari 10.30 uur Woord- en gebedviering 
Fred Visser 
 
23 februari 10.30 uur Eucharistieviering met wijding van de as voor Aswoensdag 
Pastoor Bob van Oploo 
 
26 februari 19.30 uur Woord- en gebedviering op Aswoensdag 
Broeder Savio 
 
1 maart  10.30 uur Woord- en communieviering  1e zondag in de veertigdagentijd 
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff m.m.v. koor Animae Vitae 
 
 
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 februari a.s. 
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