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KRIBBE IN DE STAD

MUZIEK & THEATER

Bezoek de Groenmarktkerk in december!

Do/vrij

Voor ons is dit een feestelijke periode

Locatietheater van de Moving Academy of
Performing Arts (MAPA). Met mime, licht,
muziek, zang en beeldpresentaties wordt
de binnen- en buitenruimte van de kerk
getransformeerd tot een levend schilderij.
Aanvang: 20.00 uur.

waarin we uitpakken met vieringen, concerten en andere activiteiten die onderstrepen
dat onze kerk als een kribbe is: een plek
waar je geborgenheid vindt. Je bent van
harte welkom!

Expositie kerststalletjes

2 en 3 dec

Do 16 dec

Concert Misa Criolla “O Holy One”,
Europese en Zuid Amerikaanse Advents
Muziek. Uitvoering door Pamela Smits,
Javier Rodríguez , Daniel Morcos, Mauricio
Achem en het Huygens Vocaal Ensemble.
Aanvang: 20.00 uur.

Za 18 dec
Een unieke expositie van meer dan 300
kerststallen, afkomstig uit alle werelddelen
en gemaakt van diverse materialen. Het
is bijzonder om te zien hoe verschillende
volken het verhaal van Maria en Jozef en de
geboorte van het kind Jezus hebben uitgebeeld. De expositie is open tussen 14.00 en
16.00 uur: van 8 december t/m 6 januari:
op weekdagen en ook op zaterdag 11 en 18
december, op 2e kerstdag en 2 januari.

Kaarsjesavonden
De laatste avonden voor Kerstmis is de kerk
open, op 20, 21 en 22 dec. van 18.00 uur
tot 21.00 uur. De kerk zal prachtig verlicht
zijn door vele kaarsen. Ook zal er gezongen
worden en wordt er muziek gespeeld.

Decemberprogramma 2021

Duoconcert door het Kleinkoor Amsterdam
en het koor Noorderlicht uit Haarlem o.l.v.
Wiebe Gotink. De toegang is gratis, uw
vrijwillige bijdrage is voor de kosten van de
kerstweken en het behoud van de Groenmarktkerk.
Aanvang 20.30 uur.
Tip: Bekijk de agenda op onze website voor
aanvullende informatie.

KERSTVIERINGEN

WEKELIJKS

Za 18 dec

Zondag 10.30 | Woord- en soms ook communieviering, met aansluitend koffie/thee.

Aperitief voor de Ziel, de maandelijkse
bijeenkomst van de Antonius Gemeenschap, met gebed en ditmaal zang van
het Wereldkoor Vocal Group o.l.v. Jolanda
Traarbach. Aansluitend ontmoeting met
een hapje en een drankje.
Aanvang 16 uur

Vrij

24 dec

Kerstavond-familieviering met pianomuziek
en samenzang.
Aanvang 19.30 uur

Maandag 12.30 | Adempauze: samen
bidden en zingen voor een bewuste start
van de week

Dinsdag 12.30 | Woord en Communieviering met Broeder Savio

Vrijdag 12.30 | Woord en Communieviering met Broeder Savio

MAANDELIJKS
Vredesviering
Eerste maandag van de maand om 12.30
uur Vredesviering, waar gebeden wordt
voor de vrede in stad, land en de wereld.
Wisselende sprekers uit Haarlem.

Aperitief voor de Ziel
Za 25 dec

Eucharistieviering met pastor Bob van
Oploo, orgel en het Groenmarktkoor.
Aanvang 10.30 uur

Zo 26 dec

Gezamenlijke Kerstviering van Stem in de
Stad, de Antonius Gemeenschap en Wijkcentrum Binnensteeds met als thema:
‘Kribbe in de stad’.
Aanvang 16.30 uur, deuren open vanaf
16.00.

Let op!

Elke derde zaterdag van de maand organiseert de Antonius Gemeenschap
een samenzijn met gebed en muziek.
Aansluitend een hapje en drankje en altijd
een goed gesprek.
Aanvang om 16.00 uur.

Een plek van stilte
De kerk is alle werkdagen open tussen
14.00 en 16.00 u. Voor wie in de drukte van
december een moment van stilte zoekt of
een kaarsje wil aansteken. Loop gewoon
naar binnen en kom even tot rust.

Het decemberprogramma is vanwege eventuele coronamaatregelen
onder voorbehoud. Check dus steeds groenmarktkerk.nl.

De Nieuwe Groenmarkt,
kribbe in de stad
Aan onze straat in de binnenstad kan je
terecht voor een kopje koffie, een luisterend
oor, een workshop of cursus, een portie
soep, of aanschuiven bij de maaltijd met
anderen. Je kan op weekdagen ‘s middags
de Groenmarktkerk binnenlopen voor stilte,
gebed of het aansteken van een kaarsje.
Naast alle drukte en feestelijkheden van de
maand december bieden we een plek van
rust en bezinning. In deze tijd is er extra
gelegenheid om van concerten te genieten,
samen te eten en anderen te ontmoeten.

Al 700 jaar sociale boulevard

vormgeving: gummisko.nl

In de 13e eeuw stond op deze plaats een
klooster en sindsdien is het altijd een plek
van hulp aan armen en kwetsbaren geweest. Als je kijkt naar het huidige rijtje
instellingen, zoals het Nieuwe Wereldhuis,
Stem in de stad, Wijkcentrum, VPSG, de
Groenmarktkerk en de Antonius Gemeenschap, dan zie je dat de aandacht uitgaat
naar de kleine mens die minder succesvol
door het leven lijkt te gaan dan de
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meerderheid. In onze straat is juist iedereen
welkom. Daarom past het thema van deze
Kersttijd: Kribbe in de stad.

Alleen in de vakantie?
De Groenmarktkerk is een niet zo
Hollandse kerk vanwege haar neo-barokke
interieur. Veel Haarlemmers kennen de
kerk alleen van de witte gevel aan de straat.
Want als je vraagt of je wel eens in een kerk
komt, is het antwoord vaak: nee, alleen in de
vakantie. In december zijn er diverse activiteiten, maar je kan ook later eens binnenlopen. De kerk is alle weekdagen ’s middags
open. Het gebouw staat allang op de nominatie om verkocht te worden, maar met veel
vrijwilligers houden we haar nog open. Voor
wanneer je kiest voor een niet zo traditionele
katholieke viering of als je zoekend bent in je
levensovertuiging. Iedereen is welkom. De
kerkgemeenschap is klein maar actief.
Kom gerust een keer kennismaken na de
zondagse viering bij een
kopje koffie of thee.
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