Nieuwsbrief 14 maart 2021

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Laat mij je overtuigen
Dat de vreugde die je ziet
De ware aard is van dit hart
En niet het bodemloos verdriet.
Uit Geschrokken van de grootte door Nouki Smeur

Pasen
De Vastentijd is alweer enige weken onderweg. We kijken allemaal hoopvol uit naar Pasen, met misschien wel wat
minder beperkingen door de corona pandemie. Feestelijk wordt het zeker. Pastoor Bob van Oploo zal voorgaan in
de eucharistieviering op Paaszaterdag. Op 1e Paasdag gaat diaken Rob Mascini voor in de woord- en communie
viering die muzikaal wordt omlijst door het à capella vocaal trio “Philomelos” o.l.v. Frans Kalse en Naoko Shimizu
op het orgel. Op 2e Paasdag is er in de Groenmarktkerk geen viering.

Antonius (s)preekt
Gedurende de 40 dagen van de vastentijd is er elke dag behalve op zondag om 12.30 uur eenvoudige dienst, in
navolging van St. Antonius die alle dagen preekte in de Vastentijd van 1231. In samenwerking met voorgangers van
diverse achtergronden wordt iedere dag stil gestaan bij een ander relevant onderwerp. Dit wordt mogelijk gemaakt
door de Antonius Gemeenschap. Achterin de kerk vindt u de folder met alle informatie.

Vastenactie 2021, herinnering!!
= Even iets minderen voor een ander =
Deze Vastenactie steunen we projecten die beroepsonderwijs voor jongeren aanbieden.
Mensen die een vak hebben geleerd, kunnen op eigen benen staan en voor hun familie zorgen.
Dat is in landen als Bangladesh, Zambia en Sierra Leone van levensbelang.
En wij hebben in deze vastentijd een mooie gelegenheid om geld en aandacht te delen
met anderen –mensen ver weg- die uw steun goed kunnen gebruiken.
Meer informatie is te vinden op de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl.
De Vastenactiebus staat nog t/m Pasen achterin de kerk.
We hopen dat we kunnen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan hun toekomst.
MOV-groep: Wilma van der Stelt en Mia Vlugt

Afhalen bij Antonius kookt!
Op dinsdag 16 maart kan er weer een smakelijk hoofdgerecht worden afgehaald bij Stem in de Stad tussen 17.00
uur en 17.30 uur. Het kost € 3,50 en u kunt opgeven via de site van de Antonius Gemeenschap of bij het
secretariaat van de kerk.

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

Vieringen
20 maart
16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam namens de Antonius Gemeenschap met muziek van Ivo Bernard
21 maart
10.30 uur
Themaviering
Themaviering verzorgd door de Antonius Gemeenschap

5e zondag van de Vastentijd

28 maart
Fred Visser

Woord- en gebedsviering

Palmzondag

1 april
19.00 uur
Bob van Oploo en Fred Visser

Eucharistieviering

Witte donderdag

2 april
Rob Mascini

Kruisweg

Goede Vrijdag

Gebedsviering

Goede Vrijdag

10.30 uur

15.00 uur

2 april
19.00 uur
Broeder Savio

3 april
19.00 uur
Eucharistieviering
Bob van Oploo en Karin Ottenhoff

Paaswake

4 april
10.30 uur
Woord- en communie viering
Rob Mascini en Karin Ottenhoff

Pasen

11 april
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Alison McDonnell en Paul van Engen

2e zondag van Pasen

Door de week:
Maandag
12.30 uur
Dinsdag
12.30 uur
Vrijdag
12.30 uur

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