Nieuwsbrief 1 mei 2022

Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua

Die dag zal komen
dat vrijheid vleugels krijgt
en angst geen naam meer heeft
in jou
(Hein Stufkens)

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap
Vorige week zondag 24 april hebben we voor het eerst na lange tijd weer met elkaar gesproken over de toekomst
van onze gemeenschap. Dit aan de hand van een A4tje met daarop een aantal mogelijkheden om als gemeenschap
door te gaan, of niet. Onze kerk zal verkocht worden en het is onzeker of we op deze plek, na de verkoop, nog de
mogelijkheid zullen hebben om samen te komen en te vieren. Het is ook nog altijd niet duidelijk tot wanneer de
kerk tot onze beschikking staat. Tot eind van de zomer? Tot eind van het jaar? Deze onzekerheid maakt het ook
niet makkelijker. Wij, de overlegcommissie, hopen dat u uw gedachten nog eens heeft laten gaan over de opties
die op het A4tje staan. We nodigen u van harte uit voor een vervolggesprek op zondag 15 mei na de viering. Om
ons daar met zijn allen op voor te bereiden, heeft Alison een korte enquête gemaakt. Deze ligt voor u klaar in de
kerk en wij hopen dat u deze in wilt vullen. Wij kunnen ons voorstellen dat nog niet iedereen klaar is voor deze
vragenlijst. Dat hoeft ook niet, maar als we met elkaar over de toekomst praten, is het goed om te ontdekken waar
je eigen voorkeur ligt en dan kan het enquête formulier daarbij helpen.

Opbrengst Vastenactie 2022
De VASTENACTIE stond in 2022 in het teken van het steunen van kleine boeren, indianen en andere mensen bij
hun strijd om hun eigen land te behouden.
De opbrengst uit de Vastenactiebus, die achterin de kerk stond, was: € 676,20.
Dat is een heel mooi resultaat! Hartelijke dank voor alle bijdragen.
Mia Vlugt, MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Tasjes
Evenals vorig jaar helpen we dit jaar mee om tasjes te vullen voor kinderen van ouders die bij de voedselbank
lopen en indien mogelijk andere kinderen die iets extra's nodig hebben.
De tasjes kan men zelf vullen en een tasje is bij Wim Blüm te verkrijgen. De inhoud zal ongeveer €20,- kosten, al
naar gelang hoe duur je inkoopt. Men mag het ook via ons doen en wat geld geven zodat wij de inkopen doen en de
tasjes vullen. Ze moeten uiterlijk 21 juni bij ons zijn ingeleverd. U kunt Wim Blüm om alle informatie vragen.

Concerten en meer
4 mei

19.00 uur

Een eigen melodietje door letterlievende vereniging J.J. Cremer. Een collage van
teksten van Etty Hillesum, die deze jonge Joodse vrouw schreef in bezet Nederland
(zie ook de folder). Toegang gratis

11 mei

20.00 uur

Jurjen Beumer lezing, verzorgd door burgemeester Jos Wienen met muzikale
omlijsting door Mylou Frencken. Thema: ”Veerkracht in onrustige tijden.”
Toegang € 10,- en vooraf aanmelden. Zie de folder achterin de kerk.

14 mei

20.15 uur

Kamerkoor Vocoza uit Amsterdam; informatie over kaartverkoop, ook met
kortingsmogelijkheden, zie de site van Vocoza.

20 mei

20.00 uur

Benefiet Korengala voor Oekraïne, door verschillende koren waaronder het
Wereldkoor Haarlem o.l.v. Tatiana Lina. Meer informatie op de site van Wereldkoor
Haarlem

28 mei

20.15 uur

VU Kamerorkest met werken van Mozart (Die Zauberflöte), Fauré (Masques et
Bergamasces) en Schubert (Symfonie nr. 9). Kaartverkoop aan de kerkdeur of via
www.vuka.nl

Vieringen
2 mei
12.30 uur
Straatpastor Elly Mulder

Vredesviering

8 mei
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Broeder Savio en Paul van Engen
15 mei
10.30 uur
Woord- en gebedsviering
Alison McDonnell en Jan Mathijs Cuypers
21 mei
16.00 uur
Aperitief voor de ziel
Joris Obdam met medewerking van het Hofkoor
22 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Pastoor Bob van Oploo en Karin Ottenhoff
26 mei
10.30 uur
Leonard Besselink

Woord- en gebedsviering

29 mei
10.30 uur
Antonius gemeenschap

Themaviering

Door de week:
Maandag
12.30 uur
Dinsdag
12.30 uur
Vrijdag
12.30 uur

Hemelvaart

Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)
Woord- en gebedsviering met Broeder Savio
Woord- en gebedsviering met Broeder Savio

GROENMARKTKERK
Nieuwe Groenmarkt 12-14
2011 TW Haarlem

T : 023-531 16 55
E:
info@groenmarktkerk.nl
W: www.groenmarktkerk.nl

FB: facebook.com/GroenmarktkerkHaarlem
KOPIJ: jacquelinebussing@hetnet.nl

