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Ontsteek elke dag een licht 
om in elke dag licht te zien 

 
Kerstmaand en nieuwe coronaregels 
Bij onze vieringen en elk ander bezoek aan de kerk vragen we je om de verplichte basisregels in acht te nemen: 
mondkapje op als je door de kerk loopt tot aan je zitplaats en overal 1,5 meter afstand houden. 
In de maand december bieden we een gevarieerd programma van theater, concerten, mooie Advents- en 
Kerstvieringen en natuurlijk de jaarlijkse expositie van honderden kerststallen. Informatie over deze activiteiten 
vind je in de folder die achter in de kerk ligt. Door de nieuwe corona maatregelen die gelden tot 19 december 
zullen helaas niet alle concerten uit de folder kunnen doorgaan. Het licht- en muziektheater van MAPA op 2 en 3 
december gaan we verschuiven naar het voorjaar. Alle mensen die al een kaartje hebben gekocht worden hierover 
zo snel mogelijk benaderd. Ook het concert Missa Criolla op 16 december zal vervallen, evenals de  
Kaarsjesavonden. In de laatste week voor Kerstmis zal de kerk iedere middag open zijn van 14.00uur tot 16.00 uur, 
de gebruikelijke tijden van het Stiltecentrum, voor persoonlijk gebed, om een kaarsje op te steken en de 
kerststallen te bewonderen. Houd u de site van kerk in de gaten: www.groenmarktkerk.nl voor eventueel andere 
wijzigingen, of vraag het na op het secretariaat.  

 
Onze deur is het visitekaartje 
Hebt u gezien hoe mooi de grote deuren van de kerk in de verf zitten? En hoe onze voordeur na een flinke 
onderhoudsbeurt je tegemoet glanst? Alle lof voor Ari en Wim, die hier de nodige uurtjes aan hebben besteed.  
 

Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind 
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in 
het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot 
het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. 
Het helpt dus enorm deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!  
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld 
malaria of diarree en overlijdt er iedere twee minuten een moeder in het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen 
vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. 
Hoe helpt Adventsactie?  
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de 
zwangerschap en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders 
professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor 
hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de 
medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere 
vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.  
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. Meer informatie: www.adventsactie.nl 
De bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk. U kunt ook storten naar: 

Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag    MOV-Mia Vlugt 

 
Afscheid 
Na vele jaren in onze gemeenschap actief te zijn geweest, zal Fred Visser op zondag 19 december voor de laatste 
keer voorgaan in de woord- en gebedsviering. Wij zijn hem heel dankbaar voor al zijn werkzaamheden in onze 
gemeenschap en wensen hem heel veel geluk in zijn nieuwe woonplaats. 

 
Expositie kerststallen 
Zoals elk jaar staan honderden kerststallen verspreid in de kerk en op de 1e verdieping, waaronder kerstgroepen uit 
alle werelddelen. De expositie is open van 8 december t/m 6 januari op weekdagen en op zaterdag 11 en 18 
december, op 2e kerstdag en 2 januari, steeds tussen 14.00 en 16.00 uur. 

http://www.groenmarktkerk.nl/
http://www.adventsactie.nl/


 

 

 
Kribbe in de stad 
Met onze activiteiten en het open houden van de kerk in deze nieuwe lockdown willen we onderstrepen dat onze 
kerk is als een kribbe: een plek van geborgenheid, ontmoeting en aandacht voor elkaar. In deze tijd die voor velen 
extra donker is, willen we in het geboorteverhaal van het kind Jezus een lichtpunt vinden van hoop en vertrouwen. 
De kribbe kan ook de plek zijn om na te denken over wat jij belangrijk vindt voor jezelf en de mensen die je 
liefhebt en welke wensen jij hebt voor de wereld. Deze wensen kun je in de grote kribbe leggen, die in de weken 
voor Kerstmis in de kerk komt te staan. Enkelen van deze wensen zullen in de kerstvieringen worden voorgelezen. 
Onder dit thema ‘Kribbe in de stad’ werkt onze kerk samen met de Antonius Gemeenschap, Stem in de Stad en 
Wijkcentrum Binnensteeds.  

 
De toekomst van de Groenmarktgemeenschap 
Het onderzoek naar een mogelijk ander gebruik van ons kerkgebouw en de pastorie is nog gaande. Dat betekent dat 
nog altijd onzeker is wat er met ons gebouw zal gaan gebeuren. Maar het goede nieuws is dat de vieringen en 
andere bijeenkomsten in elk geval tot de zomer van 2022 doorgang zullen vinden. We blijven onveranderd hopen 
dat we ook na verkoop een kerkplek 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  
 

Vieringen 
5 december 10.30 uur Woord- en communieviering 2e zondag van de Advent en Sint Nicolaas   
Diaken Rob Mascini en Valerie Bussing m.m.v. Kinderkoor De Zangertjes o.l.v. Deborah de Liever en Jeroen Traudes 
op piano. Te gast zijn Broeder Savio en Martin Wabeke 
 
6 december 12.30 uur Vredesgebed 
Wim Blüm en Robert Frede (Oud Katholieke Kerk) met Agnes van Bekkum op de piano 
 
12 december  10.30 uur Woord- en gebedsviering 3e zondag van de Advent  
Broeder Savio en Paul van Engen. Te gast is Pater Eko. Mmv een Indonesisch koor "Maranatha". 
 
18 december 16.00 uur Aperitief voor de ziel  
Wim Blüm en Simone Westra m.m.v. Wereldkoor Vocal Group o.l.v. Jolanda Traarbach 
 
19 december  10.30 uur Woord- en gebedsviering 4e zondag van de Advent  

Fred Visser 
 
24 december 16.00 uur Familieviering op Kerstavond   
Wim Blüm en Alison McDonnell 
 
25 december 10.30 uur Eurcharistieviering  Kerstmis 
Pastoor Bob van Oploo en Karin Ottenhoff 
 
26 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering Feest van de Heilige Familie 
Leonard Besselink en Kim de Jager 
 
26 december 16.00 uur Kerstviering met thema “Kribbe in de stad” 
Stem in de Stad, Antonius Gemeenschap en Wijkcentrum Binnensteeds 
 
2 januari 10.30 uur Woord- en communieviering Openbaring van de Heer 
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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FB:  facebook.com/GroenmarktkerkHaarlem 

KOPIJ:  jacquelinebussing@hetnet.nl 
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