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Eén nacht in het jaar 
om licht en vrede smeken 

Leo Mesman

Advent en Kerstmis 
Dit jaar is zeker geen jaar zoals andere jaren. Er is op dit moment, bij het begin van de Advent, nog veel onzeker 
over de wijze waarop we Kerstmis kunnen vieren, zowel in de kerk als in huiselijke kring. Maar het kerstfeest 
vieren gaan we zeker! Als er meer duidelijkheid is, zullen wij de informatie delen in de vieringen, de 
vieringboekjes en op onze website www.groenmarktkerk.nl. 

Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer 
Net als voorgaande jaren organiseert de MOV ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in 
het teken van voedselzekerheid.  
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige 
opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan 
doen. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen 
verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen 
doorbreken.   
Wat doet Adventsactie? 
We steunen dit jaar projecten die zich richten op voedselzekerheid.  
Op onze website: www.adventsactie.nl  leest u meer over de projecten die we steunen.  
Ook  achterin de vieringboekjes van de vier adventszondagen geven we meer informatie over deze projecten. 
Zoals gewoonlijk staat de Adventsbus, waar uw gulle gaven in kunnen worden gedaan, weer tot Kerstmis achterin 
de kerk.  
U kunt ook doneren aan: Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
Bij voorbaat hartelijke dank! Wilma van der Stelt en Mia Vlugt, MOV Groenmarktkerk 

Kerststallententoonstelling 
We kunnen wel spreken van een traditie, de tentoonstelling van ontelbaar veel kerststalletjes in onze kerk. Ook dit 
jaar weer, vanaf 9 december t/m 6 januari. Door de week te bezoeken van 14.00 uur tot 16.00 uur tijdens het 
Stiltecentrum. En op de zaterdagen 12 en 19 december eveneens van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Afhalen bij Antonius kookt! 
Op dinsdag 8 december kan er weer een hoofdgerecht worden afgehaald bij Stem in de Stad tussen 17.00 uur en 
17.30 uur. Het kost € 3,50 en u kunt opgeven op de lijst achterin de kerk of bij het secretariaat. 
Op dinsdag 22 december kunt u een 3 gangen menu (!) ophalen bij Stem in de Stad tussen 17.00 uur en 17.30 uur. 
Het kost € 5,- en opgeven kan vanaf 9 december via de lijst in de kerk of het secretariaat. 

Online Pub Quiz:  "Antonius goes back to school. " 
Dit is zo leuk! Leerlingen van het Nova college hebben als examen opdracht een online Pub Quiz voor ons gemaakt. 
Met 4 vragenrondes over diverse categorieën.  De winnaar krijgt een kleine prijs. 
Zo hopen ze in de dagen tussen kerst en oud en nieuw ons iets feestelijks aan te bieden in corona tijd. Je kan er 
alleen aan deelnemen maar ook samen met je huisgenoten of gasten. 
Wanneer? Op 28 december van 16.00-17.00 uur of 20.00-21.00 uur. 
De online Pub Quiz vindt plaats via Teams. 
Aanmelden kan bij Mayra Tangermann via e-mail: mayra.tangermann@gmail.com 
Je krijgt dan een uitnodiging waarmee je op 28 december kunt inloggen. 

https://www.groenmarktkerk.nl
https://www.adventsactie.nl


De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
Het onderzoek naar een mogelijk ander gebruik van ons kerkgebouw is nog altijd gaande. Dat betekent dat nog 
altijd onzeker is wat er met ons kerkgebouw zal gaan gebeuren. Maar het betekent ook dat de vieringen in elk 
geval tot de zomer van 2021 doorgang zullen vinden. 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
In de maand december proberen we toch weer wat muziek in de kerk te brengen, met name tijdens de 
kerststallententoonstelling. Hele orkesten zijn niet mogelijk vanwege de corona beperkingen. We hopen daarvoor 
in de plaats kleine groepjes van muzikanten of solisten te kunnen ontvangen. Op woensdagmiddag en in het 
weekend.  
Op 16 december en 23 december zingen enkele leden van het Hofkoor van 14.30 uur tot 15.30 uur.  Mogelijk komen er nog enkele kleine optredens, houdt u vooral onze website in de gaten. 

Vieringen 
6 december  10.30 uur  Woord- en communieviering 2e zondag van de Advent 
Rob Mascini en Paul van Engen 

7 december 12.30 uur Vredesgebed 
Antoniusgemeenschap 

13 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering 3e zondag van de Advent 
Leonard Besselink en Paul van Engen 

19 december 16.00 uur Aperitief voor de ziel 
Simone Westra namens de Antoniusgemeenschap, zang door enkele leden van het koor World Voice 

20 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering 4e zondag van de Advent 
Fred Visser 

24 december 16.00 uur Kinderviering op kerstavond 
Joris Obdam en Simone Westra 

24 december 19.30 uur Woord- en gebedsviering Kerstavond 
Wim Blüm en Fred Visser 

25 december 10.30 uur Eucharistieviering Kerstmis 
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell 

27 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering Feest van de Heilige Familie 
Broeder Savio 

31 december  12.30 uur Woord- en gebedsviering Oudjaar 
Broeder Savio 

1 januari 10.30 uur Woord- en gebedsviering Nieuwjaar 
Broeder Savio 

3 januari 10.30 uur Woord- en communieviering Openbaring van de Heer 
Rob Mascini en Paul van Engen 

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 
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