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NIEUWSBRIEF 1 maart 2020 

 
Geef ons dat wij durven leven 
dat er toekomst kan bestaan 

dat wij dromen verder geven 
dat er wegen opengaan 

dwars door grenzen en patronen 
boven feiten en verstand 

boven al het doodgewone 
uit naar een nieuw toekomstland 

 
Een nieuw logo voor onze kerk 
Zoals inmiddels bekend kunnen we ook in heel 2020 onze Groenmarktkerk open houden om te vieren, te 
ontmoeten, stil te zijn en mooie muziek uitvoeringen te bieden. Om de kerk en onze Groenmarktgemeenschap 
voor nu en de toekomst goed te presenteren hebben we besloten om te kijken naar een nieuw logo, dat we ook 
overal makkelijk kunnen gebruiken. Daarvoor heeft Gerard van de Voort, een van onze vrijwilligers die 
professioneel vormgever is, een voorstel ontwikkeld. Met dit logo kunnen we ons sterker presenteren, zodat 
mensen zullen denken: “o ja, dat is die kerk die open moet blijven”. Tegelijk met het logo zal Gerard ook wat 
verbeteringen aan onze website aanbrengen, zodat we ook hier nog beter kunnen laten zien: wie zijn we, wat is 
onze inspiratie en waarvoor kan je bij ons terecht. Sommige vrijwilligers hebben het nieuwe logo al gezien, en 
waren zeer enthousiast: nu werken we het verder uit, en op Palmzondag laten we het zien aan iedereen. 
 
Vastenactie 2020 
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. 
Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, 
want in 2000 was dat nog maar 54 procent.   
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool verder te leren. Daarom 
ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het 
starten van een eigen bedrijfje.  
Het belang van voortgezet onderwijs is groot. Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer inkomen op. 
En we zien dat mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd vaker een leidende rol op zich nemen in de 
gemeenschap. Dat geldt ook voor Patrick uit Zambia.  Hij heeft de kans gekregen om het vak van kleermaker te 
leren. Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn moeder zorgen, maar geeft hij in zijn vrije tijd naailes aan 
mensen met een beperking. Hij zegt daarover: “Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu 
wil ik op mijn beurt anderen helpen, zodat ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen”.  
De Vastenactiebus staat t/m Pasen weer achterin de kerk.  
We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan hun toekomst. 
MOV-groep: Wilma van der Stelt en Mia Vlugt 
 
Vastenmaaltijden 
Op de donderdagen in de vastentijd worden er oecumenische vastenmaaltijden gehouden in de kerk van de 
Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34, Haarlem. Informatie vind u in de folder achterin de kerk. 
 
Herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt laat nog op zich wachten 
Met ingang van 1 juli 2919 behoort onze straat tot het autoluwe deel van de binnenstad. De voormalige 
parkeerplaatsen voor auto’s zijn nu beschikbaar gesteld voor het stallen van fietsen en er staan tijdelijk bakken 
met groenvoorziening. Het heeft een troosteloos en rommelig aanzien. Helaas verandert daar voorlopig nog 
niets aan. De plannen van de gemeente die al stammen uit 2016 om de hele straat een andere inrichting te 
geven zijn namelijk in de ijskast gestopt. Eerst werkt men aan een Fietsenactieplan 2020-2022 voor fietsroutes 
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en fietsparkeervoorzieningen in de hele stad, waarin ook de Nieuwe Groenmarkt wordt meegenomen.  Nadat na 
de zomer over dat plan besluitvorming heeft plaatsgevonden, gaat men verder met de herinrichting van de 
Nieuwe Groenmarkt. Vanuit onze kerk en samen met andere instellingen hebben we een appèl gedaan op de 
gemeente om bij die inrichting ook rekening te houden met de kernwaarden van de ’sociale straat van Haarlem’: 
een plek van rust en ruimte voor iedereen. 
 
Aktie Kerkbalans 
Komende week wordt, samen met het nieuwe Parochieblad, de jaarlijkse enveloppe van Aktie Kerkbalans 
verspreid. Nu wij zeker weten dat we het hele jaar open blijven, vragen wij u ook dit jaar weer om een bijdrage 
om het mogelijk te blijven maken dat onze gemeenschap door kan gaan zoals u allen dat gewend bent. Uw 
bijdrage komt geheel ten goede aan onze Groenmarktgemeenschap. 
 
Lezing door Kick Bras op zondag 22 maart om 11.45 uur (na de viering) 

Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst 

Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Dr. 

Kick Bras schreef er een boek over, een rijk kijk- en overdenkboek, met veel grote kleurafbeeldingen. De schrijver 

toont en becommentarieert landschappen van Caspar David Friedrich tot William Turner, van Vincent van Gogh 

tot Anselm Kiefer. Het boek is recent verschenen. Kick Bras houdt hierover een lezing, waarbij hij veel van de 

schilderijen zal projecteren. Aan de orde komen thema’s als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch 

besef, de berg als manifestatie van het goddelijke. 

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma 

Instituut te Nijmegen (zie www.kickbras.nl). 

De lezing wordt gegeven in de grote zaal van de pastorie en is vrij toegankelijk. 

 

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap - Groenmarktkerk nog open tot eind 2020 

Het besluit tot het verkopen van de kerk is nog niet genomen, daarom kunnen we onze kerk zeker 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/.   

 

Concert 

Zondag 15 maart 15.00 uur Projectkoor 023 o.l.v. Felix van den Hombergh 

Uitvoering van Selma Morale e Spirituale van Claudio Monteverdi 

M.m.v. het Barokorkest Concerto d’Amsterdam 

Entreeprijs: in voorverkoop: € 17,- Aan de zaal: € 20,- CJP en kinderen tot 16 jr: € 12,- en aan de zaal 15,- . 

 

Voor meer informatie over alle activiteiten in de kerk zie de website Groenmarktkerk.nl 

 

Vieringen 

2 maart  12.30 uur Vredesviering 

Joris Obdam en Gezien van der Leest 

  

8 maart  10.30 uur Woord- en gebedviering 

Alison McDonnell en Paul van Engen    2e zondag in de veertigdagentijd  

  

15 maart  10.30 uur Woord- en gebedviering 3e zondag in de veertigdagentijd   
Fred Visser 
 
21 maart 16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Nederigheid groeit boven zichzelf uit 
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap m.m.v. Ronald Busser op piano en het Hofkoor 
 
22 maart 10.30 uur Woord- en gebedviering 4e zondag in de veertigdagentijd 
Broeder Savio en Karin Ottenhoff 
 
29 maart 10.30 uur Thematische viering  5e zondag in de veertigdagentijd   
Joris Obdam namens de Antoniusgemeenschap 
 
5 april   10.30 uur Woord- en gebedviering  Palmpasen 
Alison McDonnell en Kim de Jager 
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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 2 april a.s. 
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