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Jij roepende hebt hart en tijd en ruimte 
Jij hebt sterk goed nieuws 

Jij verwacht een nieuwe tijd 
 

 
 
De toekomst van de Groenmarktkerk 
 
Inmiddels zal bij iedereen bekend zijn dat het bijna zeker is dat onze kerk per 1 januari wordt verkocht aan de 
lokale geloofsgemeenschap Re:connect. Als Groenmarktgemeenschap hebben wij jarenlang zelf onze kerk beheerd 
maar sinds 2015 is zij onderdeel van de grotere parochie, waarvan de H. Bavo aan de Leidsevaart de hoofdkerk is. 
Het parochiebestuur aan de Leidsevaart heeft besloten dat zij de kerk niet langer kan openhouden vanwege het 
tekort aan financiële middelen en aan priesters. De mensen van de Groenmarkt-gemeenschap betreuren het zeer 
dat het bisdom met dit besluit afstand doet van zo’n mooie kerk in de binnenstad, waar veel Haarlemmers 
regelmatig binnenlopen voor een moment van stilte of om een kaarsje aan te steken.  
Tot 1 januari verandert er niets en blijft u van harte welkom bij alle gebruikelijke vieringen.  
 

Uitnodiging zondag 9 oktober na de viering 
 
Op 1 januari zal onze kerk worden verkocht. Voor de zomer hebben we een kleine enquête gehouden om te 
onderzoeken welke wensen er leven binnen de Groenmarktgemeenschap voor de zondagsviering wanneer onze kerk 
niet meer voor ons beschikbaar is.  
Op zondag 9 oktober, na afloop van de viering, willen we graag vertellen wat er uit de enquête is gekomen en 
welke mogelijkheden er zijn om op zondag samen te blijven vieren en elkaar te ontmoeten. 
De overlegcommissie, voor dit onderwerp aangevuld Leonard Besselink en Bernadette Meertens, nodigt u van harte 
hiervoor uit. 
We zijn dan onder elkaar met een kop koffie en iets lekkers erbij. Geef a.u.b. deze uitnodiging ook door aan 
parochianen die niet of niet zo vaak op zondagmorgen in de kerk zijn. Ook zij zijn van harte welkom. 

 
MISSIO WERELDMISSIEDAG 23 oktober 2022 
 
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (boek Handelingen 1,8) Met dit citaat wordt dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand gevoerd. Met de aandacht gericht op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad 
van Kenia. 
In Kibera woont, op slechts zes procent van de oppervlakte van Nairobi, zo’n 60% van de bevolking van de stad. 
Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts 1/5 deel van de huizen heeft 
stroom; drinkwater moet elders worden gehaald. Hygiëne is dan een groot probleem. Pater Serge Patrick en Zuster 
Mary werken in Kibera en vragen om hulp voor hun werk voor de mensen daar. In de viering van 23 oktober a.s. zal 
er aandacht zijn voor en informatie worden gegeven over deze campagne. Tevens zal er een collecte worden 
gehouden. 
MOV (= Missie, Ontwikkeling, Vrede)   – Mia Vlugt 

 
“Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.”  
Het boek van Rob Mascini “Nog is het licht in de tempel niet gedoofd” is inmiddels verschenen. Dit nieuwe boek is 
een reflectie op de kerksluitingen in ons bisdom. In de vorige nieuwsbrief is hier wat uitgebreider over geschreven. 
Het boek is te koop bij de theologische boekwinkel Het Kruispunt in Hoofddorp, u kunt het boek ook bestellen voor 
€19,99 bij www.boekscout.nl 
U vindt de folder achterin de kerk. 

 



 
Profetenstemmen bij Stem in de Stad 
 
Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het 
idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid uit een ver verleden vandaag hoorbaar 
maken? Vanavond zal Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier, monnik en hoogleraar, samen met Nick Everts in 
woord, geluid en beeld op zoek gaan naar profetenstemmen vandaag. Lezing, performance en dialoog beloven een 
unieke avond. Aanloopcentrum Stem in de Stad, vrijdag 7 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), toegang 
gratis. 

 
Vieringen 
 
2 oktober 10.30 uur Eucharistieviering   
Kapelaan Teun Warnaar en Paul van Engen 
 
3 oktober 12.30 uur Vredesgebed 
Wim Blüm met Agnes van Bekkum op piano  
 
9 oktober 10.30 uur Woord- en communieviering 
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 
 
15 oktober  16.00 uur Aperitief voor de ziel    
Antoniusgemeenschap 
 
16 oktober 10.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell 
 
23 oktober 10.30 uur Woord- en gebedsviering   
Broeder Savio en Jan Mathijs Cuypers 
 
30 oktober 10.30 uur Themaviering  
Antoniusgemeenschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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