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Het Licht sprak eens het eerste woord 

Jij mens, geliefd, gekend, gehoord 
(uit Stel je voor door Jurjen Beumer) 

 
Vieringen na 1 januari in de parochiezaal 
Omdat we voorlopig nog in de pastorie terecht kunnen, hebben we besloten dat we vanaf januari voorlopig onze 
zondagvieringen om 10.30 uur in de grote zaal van de pastorie houden. Dat geeft ons langer de tijd om ons te 
oriënteren op de best passende oplossing voor de toekomst. Om die tijd goed te benutten zullen we met ingang van 
januari het aantal vieringen terugbrengen naar 2 of 3 keer in de maand en op de andere zondag of zondagen op 
bezoek gaan bij andere locaties. Voor wie dat wil kunnen we dat gezamenlijk doen. Dan leren we andere plekken 
kennen en kunnen we weloverwogen onze keuze maken. Dat kan als groep, maar ook individueel: het staat 
uiteraard iedereen vrij om individueel een andere keuze te maken. Ook de woord- en communievieringen met 
Broeder Savio op dinsdag en vrijdag om 12.30 uur en Adempauze op maandag om 12.30 uur worden vanaf januari in 
de grote zaal van de pastorie gehouden.  

 
Het Vredesgebed en de Aperitief voor de ziel in januari 2023 
Het Vredesgebed op 2 januari om 12.30 uur en de Aperitief voor de ziel op 21 januari om 16.00 uur zullen plaats 
vinden in de Oud Katholieke Kerk, Kinderhuissingel 74-76 in Haarlem. 
Heeft u vragen over deze vieringen? Neemt u dan contact op met Wim Blüm, w.blm@kpnplanet.nl. 
 
Adventsactie 2022 – Een goede start voor ieder kind 
Adventsactie is een jaarlijkse campagne om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar gaat de campagne 
over een goede start in het leven voor ieder kind.  
Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van ondervoeding. Zo’n 150 
miljoen jonge kinderen lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand op.  
De eerste vijf levensjaren van kinderen zijn bepalend voor hun lichamelijke, emotionele en verstandelijke 
ontwikkeling. Voor een goede start hebben ze gezonde voeding nodig, een veilige woonplek, toegang tot 
gezondheidszorg en aandacht voor hun ontwikkeling. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor 
jonge kinderen in grote delen van de wereld nog onacceptabel groot. 
Hoe helpt Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. In Sierra 
Leone krijgen ouders zaden voor voedingsrijke planten en voorlichting over gezonde voeding. In de DR Congo 
steunen we een project dat straatkinderen een veilige plek biedt en ze herenigt met hun familie. Een ziekenhuis in 
Somalië krijgt apparatuur om infectieziekten bij kinderen aan te pakken. In El Salvador steunen we een project dat 
zorgmedewerkers en ouders leert jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.  
Steun deze projecten van Adventsactie. Tot Kerstmis staat de Adventsbus weer achterin de kerk. 
U kunt ook doneren: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 
Meer informatie: www.adventsactie.nl 

 
Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI 
Wat is de betekenis van de PCI en wat doet die PCI? PCI betekent Parochiële Caritas Instelling. 
En wat betekent Caritas? Caritas of liefdadigheid is het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid. 
Op zijn Hollands gezegd; geld van de parochie voor mensen die dat nodig hebben. 
Wij als Groenmarktkerk hadden een pot met geld voor de PCI van de Paters Franciscanen. 
Dat geld is met de samenvoeging van de Groenmarktkerk en de Bavo in de gezamenlijke pot gegaan. Dat betekent 
echter niet dat het nu van de Bavo is, want wij blijven wat betreft de caritas nog gewoon bij elkaar horen. 
Als  u dus iemand in financiële nood ontmoet, laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij dan helpen. Wij denken 
dan aan praktische dingen zoals een wasmachine die niet meer te repareren is of een schoolreisje waar kinderen 
niet mee naar toe kunnen. 
U kunt het mondeling of schriftelijk melden bij het secretariaat van de pastorie. Wij zorgen dan dat het bij de PCI 
komt. Ook kunt u contact opnemen met Lieke van Doorn. Zij beheert de kleine kas van de PCI en is bereikbaar op 
liekevand@gmail.com. 



Verdrietig bericht 
Onverwacht is Nel Stevens overleden. Bekend bij velen van ons. Een bijzondere en creatieve vrouw, o.a. de 
bloemen en planten in de kerk verzorgde zij. Wij zullen haar heel erg missen. 
Er is gelegenheid voor condoleren op woensdag 7 december van 18.30-19.15 uur bij het uitvaartcentrum op de 
Parklaan. De uitvaart in onze kerk is donderdag 8 december om 12.30 uur. Na de dienst is er eveneens gelegenheid 
voor condoleren. Daarna zal Nel om 15.00 uur begraven worden op de Begraafplaats H. Barbara aan het 
Soendaplein. 
 

Verkoop kerstgroepen, beelden en nog veel meer 
Voordat de kerk overgaat naar de nieuwe eigenaar willen we zoveel mogelijk opruimen. De meeste voorwerpen 
horen bij het kerkinterieur van het rijksmonument en bij de parochie. Er zijn ook spullen die we verkopen tegen 
lage prijsjes of weggeven tegen uw vrijwillige bijdrage. Met die bijdrage ondersteunt u het werk van de Antonius 
Gemeenschap.  Belangstellenden kunnen op de volgende momenten terecht: 

 tijdens het Stiltecentrum op weekdagen tussen 14.00 en 16.00 uur en 
 zaterdag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur (tijdens de Haarlemse Kerstmarkt). 

We vragen u wel om gelijk uw koopwaar mee naar huis te nemen.  

 
Concerten (meer informatie over de concerten en de kaartverkoop op: www.groenmarktkerk.nl) 

- Zaterdag 10 december 20.00 uur: Trio van Marta Topferova, Latijns-Amerikaanse songs met een veelheid 
aan instrumenten, zoals de cuatro-gitaar, mandoline, bas, klarinet, accordeon en piano. 

- Zondag 11 december 15.00 uur: Kerstconcert van de Jeugd(strijk)orkesten van Divertimento  
- Zondag 18 december 15.30 uur: Misa Criolla O Holy One: een divers programma eindigend in de finale van 

de befaamde Argentijnse Creoolse mis, door Pamela Smits, Argentijnse musici en Huygens Vocaal Ensemble 
olv Hans Tijssen 

- Maandag 19 december 20.00 uur: Haarlems Koor Noorderlicht (voor uw vrijwillige bijdrage)  
 

Vieringen 
5 december 12.30 uur Vredesgebed 
Wim Blüm en Piet de Vries van Breedplatform Palestina, muziek door Agnes van Bekkum 
 
11 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering 3e zondag van de Advent    
Broeder Savio en Kim de Jager 
 
17 december 16.00 uur Aperitief voor de ziel 
Wim Blüm en Simone Westra met medewerking van het Wereldkoor  
 
18 december 10.30 uur Woord- en gebedsviering 4e zondag van de Advent 
Leonard Besselink en Paul van Engen 
 
24 december  17.00 uur Familieviering op Kerstavond 
Wim Blüm en Alison McDonnell met Gabriëlle Broertjes en Valerie Bussing     
 
25 december 10.30 uur Eucharistieviering  Kerstmis 
Pastoor Bob van Oploo, diaken Rob Mascini en alle voorgangers uit onze Groenmarktgemeenschap 
In deze viering doet Bradley Noa Blank haar 1e H. Communie 
 
31 december 12.30 uur Oudjaar en afscheid van onze kerk 
Diaken Rob Mascini en anderen 
 
Op 2e kerstdag en 1 januari is er geen viering 
 
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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