
 
Nieuwsbrief 29 augustus 2021                     Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd; 

dat lachen zullen zij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 

dat dorst en honger zijn verdwenen 
(uit: Wijze woorden en het groot vertoon door Huub Oosterhuis) 

 

 
Parochiedag op 5 september 
Al heel veel jaren houdt onze geloofsgemeenschap jaarlijks een parochiedag. Dat was altijd ergens rond het feest van 
de patroonheilige van onze kerk, Heilige Antonius van Padua, op 13 juni. In 2020 kon dit niet doorgaan in verband met 
corona. Ook dit jaar leek het ons niet geschikt om zoiets te organiseren in juni. Maar nu gaat het de goede kant op wat 
corona betreft. We hebben besloten op 5 september weer een parochiedag te organiseren, samen met de 
Antoniusgemeenschap. Het programma is bekend en velen van u hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. Wilt u 
deze doorsturen als u van anderen hoort dat zij dit niet hebben ontvangen? Wij hebben niet van iedereen een e-mail 
adres. U bent allen van harte welkom op deze feestelijke dag!  

 
Open Monumentendagen op 11 en 12 september 
Ook dit jaar is onze kerk open tijdens de Open Monumentendagen. Het is nog niet zeker, maar we hopen dat er net 
als andere jaren ook weer koren in de kerk zullen optreden. De kerk is te bezoeken op zaterdag tussen 10.00 en 
17.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. We zullen erop toezien dat 
mensen afstand houden en dat niet teveel bezoekers tegelijk in de kerk zijn. 
 

Antonius gaat weer koken! 
Antonius kookt! gaat weer van start en ontvangt weer met veel plezier gasten op 7 september in Schalkwijk en op 
14 september bij Stem in de Stad, aanvang altijd om 18.00 uur. Een drie-gangen menu met een kopje koffie na kost 
€ 5,-. Graag opgeven als u een keertje mee wilt eten. Begin september ligt de inschrijflijst weer achterin de kerk. 

 
Vrijwilligersdag op zaterdag 25 september 
Van pastoor Bart Putter ontvingen wij de aankondiging voor een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers uit 
onze gemeenschappen in Haarlem, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort op zaterdagmiddag 25 
september van 12.00 uur tot 16.00-16.30 uur bij de Bavo. De lunch wordt verzorgd en er wordt afgesloten met een 
borrel, er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een mooi programma zal deze middag compleet maken.  
 

Vredesweek 18-26 september 
Rondom het thema Inclusief Samenleven is er een prachtig programma samengesteld voor deze bijzondere week. U 
vindt het programmaboekje achterin de kerk.  
 
Stiltecentrum open op zaterdag 
De Groenmarktkerk is in september ook op de zaterdagen open.  
Als er mensen zijn die vanaf september af en toe willen helpen, zodat de kerk open kan blijven, dan kunnen ze zich 
melden bij het secretariaat of bij Wim Blüm. Het Stiltecentrum is open van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
 



Schatten 
De Groenmarktkerk bezit een aantal bijzondere religieuze kostbaarheden, die worden bewaard in de kluis. We 
vermoeden dat velen van u onze schatten ook graag eens zouden bekijken. Op zondag 3 oktober na de viering 
zullen onze schatten te bewonderen zijn, waarschijnlijk in de grote zaal.  

 

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
Op tafels achterin de kerk ligt een brief gericht aan de parochianen van de Groenmarktkerk, van 7 juli jongstleden. 
Het parochiebestuur geeft hierin informatie over het zoeken naar een nieuwe bestemming voor kerk en pastorie. 
Ook wordt aangegeven waar de leden van de Groenmarktgemeenschap naar toe kunnen gaan als de kerk niet meer 
beschikbaar zou zijn. Er zijn gesprekken met belangstellende partijen, maar er is nog geen duidelijkheid over wat 
er met de kerk en de pastorie gaat gebeuren. We blijven onveranderd hopen dat we ook na verkoop een kerkplek 
behouden als stiltecentrum en voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons daarin ondersteunen dan kan 
dat door je handtekening achter te laten op een lijst achterin de kerk. Dat kan ook op de site van de 
Groenmarktkerk: www.groenmarktkerk.nl. 

 

Concerten 
Informatie over de concerten in de zomer is te vinden op de site Groenmarktkerk.nl. We houden ons uiteraard aan 
de dan geldende corona regels, zoals vooraf reservering, registratie en een gezondheidscheck.  
 

Vieringen 
5 september 10.30 uur Woord- en communieviering “van oudsher onze Parochiedag” 
Diaken Ron Mascini en Leonard Besselink, m.m.v. Broeder Savio, Karin Ottenhoff, Alison McDonnel en Wim Blüm 
 
6 september  12.30 uur Vredesviering  
Alison McDonnel en Kim de Jager 
 
12 september 10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Broeder Savio en Kim de Jager 
 
18 september  16.00 uur Aperitief voor de ziel  
Joris Obdam met muzikale ondersteuning van het Hofkoor en Jaap Binnema op piano 
 
19 september 10.30 uur Woord- en gebedsviering   
Fred Visser 
 
26 september 10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Alison McDonnell en Paul van Engen 
 
3 oktober 10.30 uur Woord- en communieviering 
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
 
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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