Nieuwsbrief 11 april 2021

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?

Pasen
De Goede Week en het Paasfeest liggen inmiddels weer achter ons. Het was ook, of misschien juist, dit jaar weer
bijzonder, ondanks de corona beperkingen. Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en de
feestelijke viering op 1e Paasdag. Bezinning, inspiratie, en vreugde. En wat zag de kerk er prachtig uit met het
grote kruis zo mooi versierd en de andere bloemstukken! Dank en hulde aan alle mensen die hieraan hebben
meegewerkt en dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Vastenactie 2021
-even minderen voor een anderVastenactie steunde dit jaar projecten in verschillende landen, die jonge mensen de kans bieden op vakgericht
vervolgonderwijs of hulp bij de opstart van een eigen bedrijfje.
We waren heel blij verrast toen we deze week de Vastenactie-bus openmaakten. Want de opbrengst was:
€ 1088; Dat is een absoluut record!
Wij danken iedereen enorm, die daaraan heeft bijgedragen!
Wilma van der Stelt en Mia Vlugt, MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Inspiratie door Antonius (s)preekt
In de afgelopen vastentijd hebben we elke dag in onze kerk aandacht besteed aan een maatschappelijk thema. In
navolging van Antonius van Padua. Dit gebeurde in eenvoudige vastenvieringen. En dat 40 dagen lang! Onze eigen
voorgangers hebben dat samen gedaan met voorgangers van andere kerken en instellingen. De coördinatie lag in
handen van de Antonius Gemeenschap met medewerking van onze kosters. Ik heb de bijeenkomsten en de
(s)preekbeurten inspirerend gevonden en ook behulpzaam om in deze moeilijke corona tijd de blik op Pasen, de
opstanding, vast te houden. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
Bernadette Meertens.

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

Antonius Gemeenschap
Er is een nieuwsbrief en een jaarverslag uitgekomen van de Antonius Gemeenschap. Wil men deze ontvangen, mail
dan naar wim@antoniusgemeenschap.nl

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

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

Beloken Pasen
De barmhartigheid mag de wereld in

17 april
16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam met muzikale ondersteuning door enkele leden van het Hofkoor
18 april
Fred Visser

10.30 uur

25 april
10.30 uur
Leonard Besselink

Woord en gebedsviering

3e zondag van Pasen

Woord- en gebedsviering

4e zondag van Pasen

2 mei
10.30 uur
Woord- en communie viering
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff
3 mei
12.30 uur
Antonius Gemeenschap

5e zondag van Pasen

Vredesgebed

9 mei
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Themaviering verzorgd door de Antonius Gemeenschap

6e zondag van Pasen en Moederdag

13 mei
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Karin Ottenhoff

Hemelvaart

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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