Nieuwsbrief 1 november 2020

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Zal dit huis een plaats zijn
waar de hemel opengaat,
waar Gij ons met Uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Nog een filmpje!
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al gemeld dat er een filmpje op YouTube staat van Rob Mascini en Broeder
Savio over Sint Franciscus. Maar er is er nog eentje, een interview met Broeder Savio. U kunt het vinden met deze
link: https://youtu.be/0HYySgzK4a8.

Onderling pastoraat en belangstelling
Nu we voor de tweede keer in een gedeeltelijke lockdown zitten, rijst weer de vraag of mensen een contact vanuit
onze gemeenschap op prijs zouden stellen, zeker als ze niet meer naar de kerk durven komen op zondag.
Het ligt misschien op dit moment niet voor de hand om bij mensen op bezoek te gaan, maar bellen kan
wel; en bezoek is ook niet helemaal uitgesloten.
We proberen een lijst te maken van mensen die we niet meer op zondag in de kerk zien, om daar iets mee te
doen in de sfeer van contact zoeken.
Wilt u af en toe gebeld worden, voor een klein gesprekje? Ken je iemand anders die dat wel zou willen? Zou je op
termijn een bezoek willen ontvangen, of ken je iemand die dat wil? Wil je zelf iemand bellen?
Je kunt dit doorgeven aan Alison Besselink of Louise Flick, of iemand van het secretariaat.

Quendoline bedankt!
Op zondag 25 oktober is Quendoline Blüm voorlopig voor de laatste keer voorganger geweest in onze kerk. Vanaf
haar 15e jaar was zij actief in de werkgroep gezinsvieringen. Ze had jarenlang de leiding over het kinderuurtje op
maandagavond en ging voor in de gezinsvieringen. Nadat de gezinsvieringen in onze kerk zijn gestopt, bleef
Quendoline actief als een van de lekenvoorgangers. Regelmatig ging zij voor, in de laatste jaren regelmatig
ondersteund door Gabriëlle en Charlotte Broertjes en Valerie Bussing.
Omdat het nu teveel is in combinatie met werk en gezin nam zij afscheid, al benadrukte ze dat ze graag te zijner
tijd weer terug komt. "De Groenmarktkerk zit in haar hart". In haar laatste viering op 25 oktober koos zij voor het
thema dankbaarheid. Dat past prima bij ons gevoel naar haar: heel erg bedankt, Quendoline, voor al jouw inzet en
inspiratie.
Quendoline biedt aan dat wij haar altijd kunnen vragen als we hulp nodig hebben.
Valerie, Gabriëlle en Charlotte hebben aangegeven nog actief te willen zijn, waar mogelijk.

Bericht uit de Antoniusgemeenschap
Omdat de horeca voorlopig is gesloten, kan ook Antonius Kookt niet doorgaan. Maar Antonius komt de gasten graag
tegemoet. Vanaf dinsdag 10 november kookt Antonius één maal per veertien dagen een hoofdgerecht, dat
afgehaald kan worden.
Het hoofdgerecht zal warm worden geleverd en kost € 3,50.
Afhalen bij Stem in de Stad tussen 17.00 en 17.30 uur.
Opgeven uiterlijk 2 dagen van tevoren via de website www.antonius-gemeenschap.nl of telefonisch bij het
secretariaat van de kerk. Dit met het oog op de inkopen.
In elk geval wordt er ook nog gekookt op 24 november en op 8 december.

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
1 november
16.00 uur
Allerzielen
Broeder Savio en Kim de Jager
2 november
12.30 uur
Diaken Gert Jan van der Wal

Vredesgebed

8 november
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Alison McDonnell en Karin Ottenhoff
15 november
Fred Visser

10.30 uur

Woord- en gebedsviering

21 november 16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam namens de Antoniusgemeenschap met muziek van Ivo Bernard
22 november 10.30 uur
Antoniusgemeenschap

Feest van Christus Koning

29 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell
Door de week:
Maandag
12.30 uur
Dinsdag
12.30 uur
Vrijdag
12.30 uur

1e zondag van de Advent

Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)
Woord- en gebedsviering met Broeder Savio
Woord- en gebedsviering met Broeder Savio
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