
 

 

 

Nieuwsbrief 3 mei 2020                     Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua 

 

 

 

 

 

 

 
God, geef me 

Kalmte om te aanvaarden /wat ik niet kan veranderen; 
Moed om te veranderen/wat ik kan veranderen; 

Wijsheid om tussen deze twee/ onderscheid te maken 
Toegeschreven aan Reinhold Niebuhr 

 

Jubileum 
 
Op 3 mei viert Rob Mascini dat hij 40 jaar diaken is. Wij feliciteren hem van harte met dit jubileum!  
Diaken Mascini gaat regelmatig bij ons voor in de zondagse vieringen. En hij houdt ook regelmatig interessante en 
leuke lezingen bij ons, vaak met prachtige dia’s. Wij hopen dat wij hem nog heel vaak mogen verwelkomen in de 
Groenmarktkerk. 
 

Bijzondere verjaardag 

 
Op 25 mei wordt onze broeder Savio 80 jaar. Jammer genoeg kunnen we, door de coronacrisis, deze bijzondere dag 
nu niet met zijn allen met hem vieren. We hadden hem zo heel graag eens goed in het zonnetje gezet. Wij zijn 
hem heel dankbaar voor al het werk dat hij voor de Groenmarktkerk doet, zichtbaar in de vieringen, maar ook vaak 
onzichtbaar. En we zijn heel blij met de mens Savio, het is een grote zegen dat wij hem in ons midden hebben! 
Broeder Savio, heel hartelijk gefeliciteerd met uw 80e verjaardag! Wij wensen u nog heel veel goede jaren toe en 
we hopen dat u nog heel lang bij ons in de Groenmarktkerk blijft. 

 
Vastenactie 2020 
 
Zoals ieder jaar vroeg de MOV ook in 2020  weer aandacht voor de Vastenactie.  
Dit jaar werden projecten gesteund in o.a. Zambia en Bangladesh. 
Het thema was: Werken aan je toekomst”  en stond in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.   
Deze Vastenactie  bracht € 375,- op; dat is een heel mooi bedrag, zeker omdat er in de 2e helft van de Vasten veel 
minder mensen in de kerk waren.   
Onze hartelijke dank daarvoor!! 
Wilma van der Stelt en Mia Vlugt – MOV-groep 
 

Nieuws van de Antoniusgemeenschap 
 
Nu we niet in de kerk bij elkaar mogen komen, zal de aperitief voor de ziel op 16 mei staan op de website van de 
Antonius Gemeenschap www.antonius-gemeenschap.nl/inspiratie 
  
De Antonius Gemeenschap heeft een maaltijd bezorging opgezet. Op dinsdag en vrijdag is het mogelijk een 
maaltijd thuis te ontvangen. Vanaf 16.00 uur worden de maaltijden uitgereden. U kunt ze in de magnetron 
opwarmen. 
De maaltijden worden gemaakt door Smaak een organisatie die samen kookt met mensen met een licht 
verstandelijke beperking. 

De maaltijd kost 5,00 euro en moet via ideal of bank van te voren betaald worden. 
Heeft u vragen bel Joris Obdam onder het nummer  06 33788675. Hij kan u ook uitleggen 
hoe te betalen. U leest hierover ook op de website www.antonius-gemeenschap.nl. 
 
 

http://www.antonius-gemeenschap.nl/


 

 

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 zondag om 10.30 uur en op dinsdag en vrijdag om 12.30 uur een korte 

gebedsviering, die u kunt zien op YouTube. Als u zoekt op Broeder Savio, vindt 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  

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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