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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:  b.v. in Noordoost  Brazilië krijgen zestig families ondersteuning: ze ontvangen kassen, 
bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. Méér hierover en over andere 
projecten vindt u iedere zondag achterin het vieringboekje.  
De Vastenactiebus staat t/m Pasen nog  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) 

 
Presentatie over de liturgie in de Goede Week op 9 april 
Op zaterdag 9 april houdt diaken Rob Mascini van 10.15 tot 11.30 uur een presentatie over de liturgie in de Goede 
Week, de regels en gebruiken, hun betekenis en hoe kunnen we ons er door laten inspireren? Kunnen we er ook 
creatief mee omgaan? Als u belangstelling heeft, bent u van harte welkom in Hoofddorp in het parochiehuis naast de 
kerk, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp 
 

Afscheid van Fred Visser op 10 april 
Het is alweer een poosje geleden dat Fred Visser voor het laatst is voorgegaan, maar door de corona crisis hebben 
we nog geen afscheid van hem kunnen nemen. Dat gaan we dus doen in de viering van Palmpasen. 
 

24 april met elkaar in gesprek 
We hebben nog steeds geen nieuws omtrent de verkoop van de kerk, wel weten we dat het parochiebestuur nog 
altijd bezig is om de kerk en de pastorie te verkopen. Het is alweer enkele jaren geleden dat wij met u allen van 
gedachte hebben gewisseld over de toekomst van onze gemeenschap, als wij geen gebruik meer kunnen maken van 
de kerk. Het is een goed idee om weer eens samen te komen om dit te bespreken en te zien welke ideeën, 
gedachten en gevoelens er nu leven. Wij nodigen u van harte uit om met elkaar in gesprek te gaan op zondag 24 
april na de viering. 
 

Kerken en Oekraïne 
Van alle kanten wordt er hulp geboden aan vluchtelingen die naar Haarlem komen. Om te voorkomen dat dingen 
dubbel gebeuren vindt er afstemming plaats vanuit een regiegroep van kerken en andere organisaties, waaronder 
de gemeente, het Leger des Heils, Rode Kruis, Stem in de stad, Raad van Kerken ea.  Als u meer wilt weten over 
het bieden van hulp: volg dan de informatie op de site https://gelovenindestad.nl/vluchtelingenhulp/ 
Indien gewenst zullen wij ook in ons gebouw ruimte beschikbaar maken voor dagbesteding van vluchtelingen. Voor 
wie wil helpen: bij Stem in de stad is behoefte aan vrijwilligers die taallessen kunnen geven en die vluchtelingen 
kunnen opvangen tijdens de uren in het Aanloopcentrum. 
 

Een mooie presentatie en een doop op 1 mei 
In de viering van 1 mei wordt Damon Teunissen gedoopt, de zoon van Charlotte Broertjes en Sebastiaan Teunissen. 
Na de viering en de koffie zal diaken Rob Mascini in de grote zaal een presentatie houden over Pasen in de 
catacomben. We zien de oudste afbeeldingen van het Paasfeest. Opstaan uit lijden en dood was en is het grote 
kenmerk van het christelijk geloof. U bent van harte welkom. 
 

Aktie Kerkbalans 
De post voor Aktie Kerkbalans is afgelopen week verstuurd. Velen van u hebben dit ontvangen samen met het 
Parochieblad of per post. Mocht u niets hebben ontvangen en wilt u onze gemeenschap steunen, dan kunt u de 
brief ook meenemen achter uit de kerk. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen aan onze gemeenschap. 
 
 



Concerten uitgelicht. Meer in de agenda op www.groenmarktkerk.nl 
Zaterdag 2 april 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 de Oekraïense vluchtelingen en het werk van 
de Antonius Gemeenschap voor Haarlemse kinderen die in armoede opgroeien. 
 
Donderdag 7 april en vrijdag 8 april 20.15 uur: Licht- en muziektheater Panis Angelicus door (internationale) 
podiumkunstenaars van Moving Academy of Performing Arts (MAPA). Dit eenmalige project komt tot stand in 
samenwerking met de Groenmarktkerk en de Antonius Gemeenschap. Het thema van het schouwspel is het 
Antoniusbrood, ofwel ‘het brood van de engelen’, dat symbool staat voor het omkijken naar de kwetsbare 
medemens. In de week voor kerst hebben we al een voorproefje gehad met de mooie lichtprojectie op de gevel van 
onze kerk. MAPA heeft jarenlang op locatie gewerkt met kunstenaars in diverse steden in Oekraïne. Enkele 
kunstenaars werken nu in Nederland en hun uitingen krijgen ook een plek in de voorstelling.  
Let op: De start van de voorstelling is op straat! Vanaf 20.15 biedt de Antonius Gemeenschap hier een kop koffie 
of thee. Om 20.30 uur speelt een Mexicaanse vrouwen straatband en start de lichtprojectie. Door muzikanten 
worden we vervolgens de kerk ingeleid en kunnen de bezoekers in de banken plaatsnemen. De voorstelling duurt 
tot ca. 22.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site www.groenmarktkerk.nl. Een kaartje (€17,50) 
kopen kan via de QR code op de posters achterin de kerk of online via een link op de site. U kunt ook een mail 
sturen naar info@mapa.nl met vermelding van de avond of bellen: 06 51 77 62 45. 

 
Vieringen 
3 april  10.30 uur Woord- en communieviering 5e zondag Vastentijd 
Diaken Rob Mascini en Valerie Bussing 
 
4 april  12.30 uur Vredesviering   
Wim Blüm namens de Antonius Gemeenschap 
 
10 april  10.30 uur Woord- en gebedsviering Palmzondag  
Alison McDonnell en Mia Vlugt 
 
14 april  19.30 uur Eucharistieviering  Witte Donderdag 
Pastoor Kees van Lent 
 
15 april   15.00 uur Kruisweg   Goede Vrijdag   
Diaken Rob Mascini 
 
15 april  19.30 uur Gebedsviering   Goede Vrijdag   
Broeder Savio 
 
16 april  16.00 uur Aperitief voor de ziel 
Antonius gemeenschap 
 
16 april  21.00 uur Eucharistieviering  Paaswake 
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell 
 
17 april  10.30 uur Woord- en communieviering Pasen   
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
24 april  10.30 uur Woord- en gebedsviering Beloken Pasen 
Leonard Besselink en Kim de Jager 
 
1 mei  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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