Nieuwsbrief 9 januari 2022

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Mogen je gebeden
krachtig zijn als de hartenklop
van de Grote Moeder van Barmhartigheid
(uit: Voor een meester door Hein Stufkens)

Week van gebed voor eenheid van Christenen 2022 “Licht in het duister”
Doe mee!
De Week van gebed voor eenheid van christenen vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. In onze kerk bidden we
driemaal daags, een week lang. In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden
christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt
wereldwijd gehouden. In Nederland alleen al doen naar schatting zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het
initiatief.
Het thema van de Week van gebed voor eenheid 2022 is “Licht in het duister”. Christenen uit de hele wereld staan
in deze week stil bij de ster van Bethlehem. 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om
Hem te aanbidden.' (Matteüs 2 vers 2). Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. In de Groenmarktkerk
zullen wij een speciale viering houden op de eerste dag van de bidweek. Maar daarnaast, houden we – zoals al
vele jaren – een echte Bidweek, met gebedsmomenten iedere dag van de week. Driemaal daags houden we een
getijdengebed. De eerste dag van de bidweek, zondag 16 januari, is er om 19.30 uur het avondgebed in de
Groenmarktkerk. Daarna wordt elke dag van maandag tot en met zaterdag gebeden voor de eenheid van de
christenen om 7.30, 12.30 en 19.30 uur. Dus elke ochtend en avond om half acht, elke middag om half één. Zondag
23 januari sluiten we af met de viering om 10:30 uur.

Vooruitkijken naar de 40 dagen tijd: Antonius (s)preekt weer
Op 2 maart is het Aswoensdag. In de daarop volgende 40 dagen tijd tot Pasen is er weer elke dag een korte viering
om 12.30 uur, in navolging op de preken die H. Antonius hield in de Vastentijd in het jaar 1231. Hij preekte om de
burgers en vooral de bestuurders van stad en land duidelijk te maken dat er armoede is onder de mensen. Het
thema van dit jaar is “Ontmoeting met de Armen”. Meer informatie zal tegen die tijd achterin de kerk liggen.

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
15 januari
16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam met muziek van het Hofkoor met Jaap Binnema op de piano
16 januari
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Leonard Besselink en Alison McDonnell

Begin van de Bidweek

23 januari
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Kim de Jager
30 januari
10.30 uur
Antonius Gemeenschap

Themaviering

6 februari
10.30 uur
Woord- en Communieviering
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff
7 februari
12.30 uur
Antonius Gemeenschap

Vredesviering

13 februari
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Leonard Besselink en Jan Mathijs Cuypers
19 februari
16.00 uur
Antonius Gemeenschap

Aperitief voor de ziel

20 februari
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Paul van Engen

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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