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Alleen in de diepste aandacht 
voor de wereld die jij zond 

zal ik gaan doordringen in de dingen 
tot in de grond van mijn grond 

 

 

Een filmpje! 
 
Hoe leuk is dat! Rob Mascini vertelt vanuit onze Groenmarktkerk met broeder Savio, Franciscaan, over de Heilige 
Franciscus van Assisi. Wat bewoog hem? Hoe is zijn verhaal vandaag de dag nog springlevend? Maar ook hoe is 
Werelddierendag 4 oktober ontstaan? 
U vindt het filmpje op YouTube. Zoekt u op Joannes de Doper Hoofddorp. Daar staan allerlei aardige filmpjes en 
vanaf 4 oktober ook deze. 

 

Missiezondag 18 oktober 
 
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het 
bijzonder Niger en Nigeria. 
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam 
samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en 
honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. 
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.  
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken 
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich 
actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men 
de problemen het hoofd bieden. 
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen.  
De collecte op Missiezondag wordt van harte aanbevolen. 
Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.   
 

Elke woensdag soep en aandacht delen 
 
Met het maken en uitdelen van soep leren we elkaar beter kennen. In deze tijd van corona kunnen we best wat 
extra aandacht gebruiken. Daarom start de Antoniusgemeenschap een actie om mensen aan de Nieuwe Groenmarkt 
met elkaar in contact te brengen. Het gaat om bewoners, buren, parochianen, vrijwilligers en bezoekers van de 
Groenmarktkerk. Iedere woensdag wordt er in de pastorie van de Groenmarktkerk met veel liefde een grote pan 
verse soep gemaakt. Deze wordt tussen 16:00-17:00 uitgedeeld aan degenen die zich hebben aangemeld. Zij 
ontvangen een portie van een halve liter per persoon om thuis op te warmen. Let op: de soep kan niet ter plekke 
genuttigd worden. Komt u voor het eerst? Dan krijgt u van ons, eenmalig, een soepemmer die hergebruikt kan 
worden.  U kunt natuurlijk ook zelf een verpakking meenemen. De eerste portie soep wordt gratis aangeboden door 
de Antonius Gemeenschap. Daarna rekenen we €1,50 per persoon. Met het delen van een pan soep willen we 
stimuleren dat we ook delen in onze aandacht, vraag of aanbod van hulp onder elkaar. Het zou mooi zijn als later 
ook anderen de soep gaan maken.  
Aanmelden voor de soep kan op het secretariaat van de pastorie, via tel/app van 06 33788675 en de site van de 
Antonius gemeenschap. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 17.00 uur. De eerste Soep Support vindt plaats op woensdag 7 
oktober. 

 



Kunstlijn in de kerk op 31 oktober en 1 november 
 
Onze kerk doet voor het eerst mee met de Kunstlijn Haarlem. De tentoonstelling in de Groenmarktkerk omvat 
werken van vier kunstenaars met de titel “Verlangen”.  
De kunstenaars zijn Lenie Kamstra, Madeleine Oosterbaan, Soek Zwamborn en Els Hoekstra. Gedachten, gevoelens, 
emotie en natuurervaringen komen bij elkaar in de kerk.  
De expositie is open op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 12.30 en 15.30 uur. 
De kunstenaars zijn aanwezig om uitleg te geven over hun werken. 
Op zaterdag tussen 15.00-16.00 is er een muzikale omlijsting door de drie muzikanten van The Klezmerantics onder 
leiding van Quido Put.   
Op zondag tussen 14.00 en 15.00 bezingen vier zangers de ‘reikwijdte’ van deze Kunstlijn 2020. 

Afscheid, maar niet echt 
 
Na heel veel actieve jaren in onze gemeenschap neemt Quendoline Blüm op 25 oktober afscheid als voorganger. 
Maar gelukkig blijft ze wel betrokken bij onze gemeenschap, dus het is geen écht afscheid. We wensen Quendoline 
veel geluk en succes in haar leven en met haar gezin en zien haar vast weer snel bij ons in de kerk. 
 

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
 
Er is nog geen besluit genomen over de verkoop van de kerk. Voordat er een andere bestemming gevonden is zal 
het nog wel even duren voordat de kerk echt dicht gaat. Voorzichtig gaan we ervan uit dat we de kerk kunnen 
openhouden tot de zomer 2021. We hopen ook na verkoop nog een kerkplek te behouden als stiltecentrum en voor 
(kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons daarin steunen dan kan dat door je handtekening achter te laten 
op een lijst achterin de kerk. 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 
 
5 oktober  12.30 uur  Vredesgebed 
 
11 oktober 10.30 uur Agapè viering   
Fred Visser 
 
17 oktober 16.00 uur Aperitief voor de Ziel  
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap met muziek van Ivo Bernard 
 
18 oktober 10.30 uur Woord- en gebedsviering 
Leonard Besselink en Alison McDonnell  
 
25 oktober 10.30 uur Themaviering    
Quendoline Blüm en Gabriëlle en Charlotte Broertjes 
 
1 november 10.30 uur Woord- en communieviering Allerheiligen 
Rob Mascini en Paul van Engen 
 
2 november 19.30 uur Woord- en gebedsviering Allerzielen 
Broeder Savio en Kim de Jager 
 
Door de week: 
Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 
Dinsdag  12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio 
Vrijdag  12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio 
 
 
 
 

  
 
 
GROENMARKTKERK 
Nieuwe Groenmarkt 12-14 
2011 TW Haarlem 

 
 
 
T :   023-531 16 55 
E:     info@groenmarktkerk.nl 
W:   www.groenmarktkerk.nl 

 
 
 
 
FB:  facebook.com/GroenmarktkerkHaarlem 
KOPIJ:  jacquelinebussing@hetnet.nl 


