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Zondagmorgen   
 

Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 

en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar het licht. 
 

(Ida Gerhardt) 

 
 
Nieuw logo 
 
 “O ja, dat is die kerk die open moet blijven” . 
Zoals u ziet, verschijnt deze maandelijkse Nieuwsbrief in een nieuw jasje. Bovenaan prijkt het nieuwe logo van 

onze kerk en Groenmarktgemeenschap. De bijzondere bouw van onze kerk - met de grote ‘ vleugels ' van baksteen, 

de witte gevel en groen torentje - is herkenbaar voor heel veel mensen in Haarlem en omgeving. Het beeld van 

Antonius in de gevel verwijst naar onze geschiedenis en onze beschermheilige, en het is ook een belangrijke 

inspiratiebron voor onze gemeenschap. Gerard van der Voort heeft het logo voor ons ontwikkeld. Wij hadden het 

logo uitgebreid willen presenteren aan iedereen op Palmzondag - maar door de coronacrisis kan dat niet. In plaats 

daarvan kunt u zelf ontdekken in de komende weken hoe we het nieuwe logo geleidelijk toepassen, en ook kunt u 

merken hoe we verbeteringen aanbrengen op onze website, met behulp van Gerard. We zullen laten zien: wie we 

zijn, wat is onze inspiratie en waarvoor kan je bij ons terecht. We hopen dat u het ook zo mooi vindt. 

 

Beste allen, 
 

Zoals jullie weten, hebben de Nederlandsche bisschoppen besloten dat er geen publieke vieringen zullen zijn in de 

katholieke kerken tot en met Pinksteren. Dat is een verstandige maatregel, gezien de ernst van de corona-

pandemie. 

Iedereen mag thuis of waar dan ook bidden, natuurlijk. Altijd.  

Toch zal het vreemd zijn, vooral in de komende tijd: de Goede Week en Pasen. 

Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om onze kerk open te houden voor persoonlijk gebed op zondagochtend, en 

's middags bij het stiltecentrum - ook al blijft het verstandig voor kwetsbare mensen om thuis te blijven nog, en 

moeten we altijd de anderhalve meter afstand regel in acht nemen.  

Omdat we elkaar niet zo regelmatig in de kerk kunnen zien, wil ik jullie op deze wijze informeren over een paar 

dingen.  

Broeder Savio gaat palmtakjes zegenen voor ons. Komende zondag, Palmzondag, zullen we proberen de kerk open 

te houden tussen 10 uur en 13 uur, zodat wie dat wil een palmtakje kan komen ophalen, voor zichzelf, of om dat te 

brengen naar iemand anders, zonder dat er teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. We zullen een mand 

met palmtakjes in de ingang bij de Grote deur laten staan, zodat mensen ook niet naar binnen hoeven. Daarna, 

zullen we de manden in de kerk laten zodat ook volgende week mensen tijdens de opening van het Stilte Centrum 



 

 

nog een palmtakje kunnen halen.  

De week daarna, is het Pasen. We zullen zeker de klokken luiden en de kerkdeuren open doen. We hopen dat we 

via de website, onze Facebook-pagina, af en toe een e-mail, toch met elkaar in contact blijven.  

We zullen proberen de komende tijd ook mensen te bellen waarvan we een telefoonnummer (en geen e-mail adres) 

hebben. Want het duurt toch lang voordat we elkaar weer gewoon zullen zien.  

 

Namens de overleg-commissie wens ik jullie allemaal sterkte, geduld, gezondheid de komende tijd.  

Ik hoop dat God ons zegent, waar we ook zijn.  

Vrede en alle goeds Alison 
 
VASTENACTIE 2020 
 
Graag vragen wij nog een keer aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie.  
Wereldwijd gaat 91% van de kinderen naar de basisschool. In de landen waar Vastenactie dit jaar projecten heeft, 
is daarna verder leren een probleem dat nog niet is opgelost. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten 
die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.  
Door het coronavirus is het openbare leven in de afgelopen weken tot stilstand gekomen en zijn mensen 
opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de opbrengst van de 
Vastenactie in Nederland.  
We hopen dat, ondanks onze huidige grote problemen, onze harten uit blijven gaan naar de ander, Dichtbij èn 
veraf. Help ons de projecten niet stil te laten vallen. 
Zoals u weet is de kerk af en toe nog open. De Vastenactie bus staat nog achterin de kerk.  
Maar u kunt natuurlijke ook storten:  Rekening:  NL07 INGB 000 000 5850, Vastenactie, Den Haag 
MOV-groep: Wilma van der Stelt en Mia Vlugt 
 

Parochiedag 
 
Wij hebben al jaren de traditie om omstreeks de feestdag van onze patroonheilige Antonius van Padua onze 
Parochiedag te vieren. Dit jaar zou dit plaatsvinden op zondag 13 juni. Gezien alle onzekerheid over het wel of niet 
mogen laten doorgaan van evenementen, gaan we deze feestelijke dag verplaatsen naar een zondag in september. 

 

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/.   

 

Concerten 

 

De komende maand zullen er als gevolg van de corona-crisis geen concerten plaatsvinden. 

 

Vieringen 

 

Als gevolg van de corona-crisis vervallen alle vieringen. Wel is de kerk open op de gebruikelijke tijden voor 

persoonlijk gebed. En broeder Savio houdt wel op dinsdag en vrijdag een gebedsviering, die u achteraf kunt zien op 

YouTube. Als u zoekt op Broeder Savio, vind u alle vieringen van de laatste weken. 

De vieringen in de kathedraal zijn te volgen op een livestream. U vindt dit op de website https://rkhaarlem.nl. 

Op deze website vind u nog veel meer informatie over de kerken in Haarlem-centrum, Schalkwijk, Bloemendaal, 

Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. 

 

Stiltecentrum 

 

Onze kerk is, ondanks de corona-crisis en dankzij de vrijwilligers, nog steeds op maandag t/m vrijdag van  

http://www.groenmarktkerk.nl/


 

 

14.00 uur tot 16.00 uur open – het stiltecentrum. Iedereen kan binnenlopen voor een moment bezinning of om te 

bidden. 

 

Corona gebed 

Op onze website vind u een mooi, toepasselijk gebed om in deze vreemde tijd te bidden. 
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T :   023-531 16 55 

E:     info@groenmarktkerk.nl 

W:   www.groenmarktkerk.nl 

 

 

 

 

  

 

FB:  facebook.com/GroenmarktkerkHaarlem 

KOPIJ:  jacquelinebussing@hetnet.nl 
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