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Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Diep in onszelf dragen we hoop

Grote schilderbeurt

Zoals u kunt zien staat onze kerk in de steigers. In de komende maanden wordt de buitenkant van de kerk
geschilderd en zal er hier en daar (ook aan de binnenkant) herstelwerk worden gedaan aan ramen en kozijnen.
Deze grote schilderbeurt is onderdeel van het meerjarige onderhoudsplan, waarvoor we voor de helft subsidie
krijgen vanuit het ministerie voor rijksmonumenten. Dat de kerk misschien in andere handen overgaat heeft hierop
geen invloed. Wij zijn verantwoordelijk voor het monument en we zijn er ook trots op dat we met hulp van vele
vrijwilligers ons gebouw gedurende vele jaren open kunnen houden. Voor dit doel organiseert de Stichting Nieuwe
Vrienden van de Groenmarktkerk regelmatig concerten en doen gelukkig veel bezoekers een bijdrage in de
collectebus die achterin de kerk staat.

Opbrengsten Wereldmissiedag en Adventsactie 2021

De opbrengst van WERELDMISSIEDAG was € 315,20.
De ADVENTSACTIE stond in 2021 in het teken van de zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. De
opbrengst uit de Adventsbus, die achterin de kerk stond, was: € 616,45.
Beide opbrengsten zijn spectaculair groter dan voorgaande jaren!!
Hartelijke dank voor alle bijdragen!
Mia Vlugt, MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

VASTENACTIE “Je land is je leven !”

Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in
ontwikkelingslanden. Behoud van voedselzekerheid is heel belangrijk:
Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit
en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat.
Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.
Dat doet Vastenactie: bijv. in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van
een tuinbouwproject.
Méér hierover en over andere projecten vindt u iedere zondag achterop het vieringboekje.
De Vastenactiebus staat t/m Pasen weer achterin de kerk. Met daarbij ook folders met meer informatie. Steun
Vastenactie; elke gift telt! Storten mag ook: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Zie ook de website: https://www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten
Mia Vlugt, MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Antonius (s)preekt in de Groenmarktkerk van Aswoensdag tot Pasen

Evenals vorig jaar in de vastentijd willen we elke dag een viering laten plaats vinden, 40 dagen lang. Het thema is
dit jaar “Ontmoeting met de Armen”. Elke dag om 12.30 uur, behalve op de zondagen dan beginnen de vieringen
op de gebruikelijke tijd van 10.30 uur en op de Aperitief voor de ziel zaterdagen 19 mrt en 16 april begint de
viering om 16.00 uur. H. Antonius van Padua was als volgeling van H. Franciscus van Assisi gericht op aandacht voor
arme en eenzame mensen. In de Vastentijd van het jaar 1231 hield hij dagelijks een preek op het plein in Padua.
Meer informatie u over deze vieringen vindt u achterin de kerk.

Renske Leijten

Een paar weken terug zond Kruispunt op televisie de documentaire: “De andere kant van Renske Leijten” (2e
Kamerlid voor de SP) uit. Daarbij kwam ook onze Groenmarktkerk nog even in beeld. En wel als een van de
inspiratiebronnen uit haar jeugd. Zo vertelde haar moeder Tineke van Beers, die in de jaren 90 lid was van het
Parochiebestuur. Mooi om te zien. Terugkijken kan:
https://tvblik.nl/kruispunt/de-andere-kant-van-renske-leijten

Filmpjes

Er komt een serie filmpjes over liturgische symbolen op Youtube, gemaakt met Rob Mascini. Zeker interessant om
eens op te zoeken. Te vinden met https://youtu.be/vMv5IpFYZP4, of google op “Youtube Rob Mascini liturgische
symbolen”.

Aktie Kerkbalans 2022

Binnenkort wordt de post voor Aktie Kerkbalans 2022 verspreid. Wij hopen op uw bijdragen, zodat we in onze
gemeenschap kunnen blijven werken, zoals we al zo lang en zo graag doen.

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap

Nog steeds is het onduidelijk wanneer onze kerk wordt verkocht. We weten wel dat we kunnen doorgaan met onze
vieringen tot minimaal de zomer van 2022. 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:
http://www.groenmarktkerk.nl.

Concerten

Gelukkig mogen we weer: dus hieronder het lijstje van geplande concerten in de komende 2 maanden. Voor meer
informatie en de kaartverkoop kunt u terecht op de site van de uitvoerende organisatie. Vanaf 25 februari gelden
er geen beperkende corona maatregelen meer voor onze kerk en kunt u dus zonder QR controle een concert
bijwonen.
Zaterdag 2 april om 20.00 uur: Benefietconcert door het Kleinkoor Amsterdam en koor Noorderlicht uit Haarlem
o.l.v. Wiebe Gotink. De toegang is gratis en uw vrijwillige bijdrage is voor het behoud van de Groenmarktkerk.
Zondag 3 april om 15.00 uur: Voorjaarsconcert “Vreugde en Verdriet”, door het Haarlems Gemengd Koor met orkest
en solisten, o.l.v. Ago Verdonschot
Donderdag 7 en vrijdag 8 april: 20.30 uur: Licht- en muziektheater “Panis Angelicus” door MAPA.

Vieringen

27 februari
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Alison McDonnell en Kim de Jager
2 maart
19.30 uur
Pastoor Bob van Oploo

Eucharistieviering

6 maart
10.30 uur
Woord- en communieviering
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff
7 maart
12.30 uur
Antonius Gemeenschap

1e zondag Vastentijd

Vredesviering

13 maart
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Leonard Besselink en Paul van Engen
19 maart
16.00 uur
Antonius Gemeenschap

Aswoensdag

2e zondag Vastentijd

Aperitief voor de ziel

20 maart
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Jan Mathijs Cuypers

3e zondag Vastentijd

27 maart
10.30 uur
Themaviering
Wim Blüm namens de Antonius Gemeenschap

4e zondag Vastentijd

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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