Nieuwsbrief 9 mei 2021

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Geef ons de echte vreugde
die zo aanstekelijk is
dat anderen ook in U gaan geloven

Pinksteren
Het is gebruikelijk dat er met Pinksteren een oecumenische viering wordt gehouden door de kerken in Haarlem, die
zijn aangesloten bij de Raad van Kerken. Deze Pinksterviering wordt meestal gehouden in de Grote of Sint Bavo
kerk op de Grote Markt. Bij de meeste aangesloten kerken is er op die dag geen viering in de eigen kerk, ook in de
Groenmarkt Kerk niet. Op dit moment is nog niet bekend of dit jaar de oecumenische viering door kan gaan, als
gevolg van de corona pandemie. Zodra bekend is wat wel of niet mogelijk is, zal dit vermeld worden bij
mededelingen in de vieringen en op de website www.groenmarktkerk.nl.
INMIDDELS IS BEKEND DAT ER GEEN OECUMENISCHE VIERING IS MET PINKSTEREN. ER ZAL OM 10.30 UUR EEN VIERING
ZIJN IN ONZE KERK.

Cor Vronik benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Vronik is medeoprichter van de Stichting Senior-Web, de organisatie die senioren in Haarlem, Zandvoort,
Heemstede en Santpoort-Zuid door middel van cursussen en inloopspreekuren vertrouwd maakt met de digitale
wereld. Sinds 2008 is zij ook voorzitter. Voor haar werk voor deze stichting en haar andere vrijwilligerswerk is zij
nu onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Actie Vakantietas Haarlem 2021
Vorige jaren hebben de diaconieën van de Protestantse Gemeente Haarlem en Haarlem Noord meegedaan aan de
Actie Vakantietas van Kerk in Actie. Kinderen die niet op vakantie gaan, meestal uit kwestbare gezinnen, krijgen
een tasje met iets extra’s om de zomer door te komen. Op deze manier hebben wij ongeveer 155 kinderen in
Haarlem blij kunnen maken. De tasjes zijn verspreid door de Speelgoedbank en de Voedselbank in Haarlem.
Dit jaar heeft de PCI van onze parochie ook een bijdrage geleverd aan Actie Vakantietas. En het zou heel fijn zijn
als er vanuit onze gemeenschap mensen zijn die ook nog wat willen bijdrage aan deze actie. Men zou dit jaar graag
ruim 250 kinderen van een tas voorzien, van peuters tot brugklassers. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim
Blüm.

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

Hemelvaart

15 mei
16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam namens de Antonius Gemeenschap met muziek van Ivo Bernard
16 mei
Fred Visser

10.30 uur

Woord- en gebedsviering

7e zondag van Pasen

23 mei
10.30 UUR
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Alison McDonnell

Pinksteren

30 mei
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Alison McDonnell en Valerie Bussing

Feest van de Heilige Drie-eenheid

6 juni
10.30 uur
Woord- en Communieviering
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff

Feest van het Heilig Sacrament

7 juni
12.30 uur
Antonius Gemeenschap

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

Vredesgebed

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