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Vijf jaar Antonius Gemeenschap
Met veel plezier vierden we op 19 mei het eerste jubileum van de Antonius Gemeenschap. Vijf jaar geleden
kookten we voor het eerst in de keuken van Stem in de Stad. Het aantal gasten was toen nog 28, inmiddels is
dat flink gestegen. Enkele vrijwilligers van toen zijn nog steeds actief. We delen met hen en nieuwe vrijwilligers
onze mooie ervaringen. Op 19 mei, na het Aperitief voor de Ziel en een drankje en een hapje, verlieten we de
Groenmarktkerk voor het Spaarne waar een boot voor ons klaar lag. Tijdens de vaartocht kon iedereen genieten van heerlijke tapas. Bij deze veel dank aan een ieder die ons, op welke wijze dan ook, de afgelopen vijf jaar
heeft geholpen.

Vredesweek van 16 – 23 september 2018
De voorbereidingen van de vredesweek, met als thema ‘Generaties voor Vrede, zijn in volle gang. De vredesweek wordt geopend met een vredesviering op 16 september om 10.30 uur in de Groenmarktkerk. Luitenantkolonel Mostafa Hilali, een Nederlandse Marokkaan in dienst van Defensie, houdt de overweging. Op de woensdag 19 september discussiëren ouderen met leerlingen van het Lyceum Sancta Maria over vrede. Donderdag
20 september wordt het toneelstuk ‘Four drags and a funeral’ opgevoerd in de Doopsgezinde kerk, een theaterstuk over religieuze en seksuele acceptatie. Vrijdagavond om 20.00 uur houdt luitenant-kolonel Mostafa Hilali
een lezing over vrede en generatieverschillen in de Groenmarktkerk. Zaterdag 22 september is er in de Groenmarktkerk een rommel- en boekenmarkt en een veiling van bijzondere artikelen. Er is eten, drinken en muziek.
We hopen vooral dat u eten mee wilt nemen om te delen en elkaar op deze wijze te ontmoeten. Denk daarbij
aan de vijf broden en twee vissen. Toen men ging delen was er voldoende voor velen. Op zondag 23 september
is er ter afsluiting van de vredesweek een viering in de Groenmarktkerk en vanuit verschillende locaties wandelen mensen naar de Turkse moskee in het Reinaldapark.
In augustus vindt u het definitieve programma van de vredesweek op de website en in de folder.
Toekomst van de Groenmarktkerk
Na Pasen 2019 wordt de Groenmarktkerk aan de Eredienst onttrokken. Dit betekent dat er dan geen wekelijkse
Eucharistieviering in deze kerk meer plaats zal vinden. Mogelijk wordt de kerk verkocht. Dit is een onplezierige
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schap de komende tijd mee geconfronteerd worden. Net als vele anderen verlangen wij ernaar dat deze prachtige Paterskerk ook in de verre toekomst nog een Godshuis mag zijn waar mensen samenkomen om het leven
te vieren en inspiratie op te doen. Als Antonius Gemeenschap zullen we ons met hart en ziel inzetten voor een
goede toekomst van deze prachtige kerk. Wij voelen ons gesterkt door het feit dat wij zoveel mogelijk van de
identiteit van deze toch wel ‘rebelse’ parochie hebben weten onder te brengen in onze stichting en gemeenschap. Over de toekomst van de kerk worden werkgroepen geformeerd waarin de Antonius Gemeenschap en
het Stadsklooster zijn vertegenwoordigd. We zijn in gesprek met het bestuur van de parochie om te bezien welke mogelijkheden er zijn om aan de Nieuwe Groenmarkt te kunnen blijven. Het bestuur van de Antonius Gemeenschap heeft deze wens reeds uitgesproken in een van haar vergaderingen.
Vacature: Vrijwilliger webbeheer en social media
De Antonius Gemeenschap wil zich blijven verbeteren en ontwikkelen. Een aspect daarvan is de website en
onze profilering in de sociale media. We zijn op zoek naar iemand met kennis van Wordpress, websitebeheer
en sociale media die ons wil helpen om de Antonius Gemeenschap online en in de sociale media zichtbaarder
te maken. Heb je ideeën hoe we ons ook via de digitale weg meer zichtbaarheid kunnen geven dan gaan we
Veiling, rommel- en boekenmarkt
Zoals gemeld in onze voorgaande nieuwsbrief willen we op 22 september aan het eind van de vredesweek een
rommel- en boekenmarkt organiseren om een deel van de vredesweek te bekostigen. Heeft u spullen die u
kwijt wilt, omdat u ze niet meer gebruikt en ook niet zomaar wilt weggooien, dan houden wij ons aanbevolen.
U kunt uw bijdrage inleveren in de kerk (dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur). De meest waardevolle artikelen zullen we inzetten voor de veiling. Voor vragen kunt u bellen met het nummer onderaan deze nieuwsbrief.
Het succesrecept
Bleekselderijbootjes met eiersalade: voorgerecht voor 4 personen
Ingredienten
100 gram spekblokjes
4 eieren, hardgekookt en gepeld
2 eetlepels mayonaise
1 eetlepel crème fraiche
1 theelepel mosterd
2 eetlepels citroensap
handje dille fijngehakt en extra om te garneren
1 struik bleekselderij
Bereiding
Verhit de koekenpan zonder olie of boter en bak hierin het spek knapperig. Snijd de eieren in kleine blokjes.
Meng de eieren met de mayonaise, créme fraiche,mosterd, citroensap, dille en spekblokjes. Breng op smaak
met zout en peper. Snijd bleekselderij in stukken, vul met de eiersalade en garneer met een beetje dille.
Eet smakelijk!

Inspiratie
Fragment uit het boek Bemind, Henri Nouwen in gesprek met schrijver Phillip Roderick.
Hoop (hoofdstuk 9)
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Dat is waar Jezus voor staat. “Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Hij. “In de wereld zullen jullie het zwaar te
verduren hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
Daarin bestaat onze hoop. Daarom zijn eenzaamheid, gemeenschap en stilte zo belangrijk: omdat wij geloven
dat de machten der duisternis in beginsel overwonnen zijn. We hoeven er dus niet meer slachtoffer van te zijn.
We kunnen kiezen omdat niet meer te zijn. Daarover gaat geloof: kiezen om geen slachtoffer te zijn.
Herni Nouwen

NB: Wilt u op de hoogte blijven laat het ons weten via de mail: antoniusgemeenschap@gmail.com of bel de
Groenmarktkerk: 023 5311655. Ook wij dienen ons te houden aan de wet die op 25 mei jl. is ingegaan. Deze
wet verplicht ons persoonlijke gegevens niet zomaar te gebruiken. We zullen er alles aan doen om de gegevens
van de vrijwilligers en andere personen waar wij mee in gesprek zijn of mee samenwerken te beschermen volgens de richtlijnen van de Europese Unie, het gebruik en beheer van persoonsgegevens. Voorop staat dat we
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Meer hierover vindt u op onze website.
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