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1.Voorwoord
Beste lezer,
Het doet ons deugt het jaarverslag van 2019 aan u te presenteren. Een jaar waarin we als Antonius
Gemeenschap veel moois hebben mogen doen en beleven.
Ons motto “De droom van een mens blijft een droom, een droom van velen wordt werkelijkheid” van
Dom Helder Camara, vertaald in onze regel “Niets te ondernemen zonder eerst de samenwerking te
hebben gezocht met partners in de stad”, werpt steeds meer vruchten af.
Zo hebben we dit jaar, naast de 30-tal ondertekenaars van het Vredesconvenant, met 30 verschillende
organisaties mogen samenwerken en hen daarbij deelgenoot kunnen maken van onze inzet voor de
kwetsbare mens en de droom van vrede.
Samen met de ondertekenaars van het Vredesconvenant Haarlem hebben we een van onze meest
indrukwekkende vredesweken mogen organiseren en beleven. Een week waarvoor 42 kunstenaars
zich hebben ingezet, er een ontroerende Regenboogviering werd gehouden en Haarlems bekende
ijssalon Garonne ijsjes ‘koude oorlog’ verkocht. Het speciaal voor de vredesweek gemaakte kunstwerk
dat u op de voorpagina van het jaarverslag ziet, wordt ook op dit moment nog maandelijks
tentoongesteld op diverse locaties in de stad.
Onze buurtkeukens, de ruggengraat van onze gemeenschap, hebben ruim 2500 maaltijden gekookt
waarbij de vrijwilligers goed hebben laten zien dat we ook tegen een stootje kunnen. Ziekte van
vrijwilligers, het overlijden van een vrijwilliger en het vertrek van een kok vormden voor de vrijwilligers
geen belemmering maar werd als uitdaging gezien. We kunnen dan ook niet sterk genoeg
benadrukken hoe ontzettend blij we zijn met hun inzet in 2019.
Ook mogen we u in dit jaarverslag deelgenoot maken van een aantal nieuwe ontwikkelingen waarbij
we ons ook op jongeren richten. De Haarlemse alliantie tegen kinderarmoede en de Haarlemse
jongerenraad zijn daar de eerste tekenen van.
We hopen u met dit jaarverslag niet alleen te informeren maar ook te inspireren. De terugblik op 2019
geeft ons als Antonius Gemeenschap heel veel energie om ook in 2020 er samen weer het beste van
te maken.
Vrede en alle goeds,
Wim Blüm
voorzitter Antonius Gemeenschap
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2.Antonius kookt
Naast de wekelijkse maaltijden van onze buurtkeukens in Haarlem Centrum en in Schalkwijk, waar
gasten voor € 5,- op restaurantwaardige wijze van een driegangendiner kunnen genieten, organiseren
vrijwilligers van de Antonius Gemeenschap regelmatig een high tea voor oudere en eenzame
bewoners in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in Haarlem.
Antonius in de keuken
Het blijft mooi om te zien met hoeveel plezier de gasten terugkomen. Niet alleen voor de heerlijke
maaltijd, maar ook voor de onderlinge contacten en vriendschappen die ontstaan zijn en het
vertrouwde contact met de vrijwilligers die altijd tijd hebben voor een praatje.
Hoewel de bemensing van onze buurtkeukens het hele jaar door goed is verlopen hebben we ook te
maken gehad met langdurige ziekte en uitval van een aantal vrijwilligers. Tot ons grote verdriet is Nell
Veldhuizen, vrijwilliger vanaf het eerste uur bij de start in Schalkwijk, overleden.
Het team in Schalkwijk is versterkt met de aanstelling van twee coördinatoren waarvan één ook de
verantwoordelijkheid kreeg voor de coördinatie van vrijwilligers.
In het centrum van Haarlem koken we niet alleen voor onze gasten maar ook iedere dinsdag voor
Spaarnezicht, een pension dat onderdak biedt aan thuisloze jongeren, en een keer per maand voor
een eetgroep van welzijnsorganisatie Haarlem Effect.
Buurtkeukens in cijfers (gemiddeld per maand)
Antonius kookt Schalkwijk

60

Antonius kookt Centrum

110

Spaarnezicht

30

Haarlem Effect

10

Totaal

210 maaltijden per maand

In totaal 2520 maaltijden in 2019.
Antonius schenkt thee (high tea)
Naast alle maaltijden in de buurtkeukens verzorgden we ook dit
jaar weer high teas in een drietal verpleeg- en verzorgingshuizen.
Zowel de bewoners als de zorgmedewerkers zijn blij met de komst
van de vrijwilligers van de Antonius Gemeenschap. Net als bij de
buurtkeukens geldt ook hier dat vertrouwdheid van de vaste
vrijwilligers bijdraagt aan een ontspannen sfeer. Niet onbelangrijk
te vermelden is dat de vrijwilligers hier samen met de bewoners
ook iedere keer weer een gezellige middag beleven.
In 2019 kregen we regelmatig van verschillende verpleeg- en
verzorgingshuizen het verzoek om high teas te organiseren. Door
gebrek aan vrijwilligers konden we daar nog niet aan voldoen.
High tea in cijfers:
Janskliniek

11 keer per jaar

15 bewoners

Schalkweide

11 keer per jaar

15 bewoners

Nieuw Delftweide

6 keer per jaar

20 bewoners

Totaal 375 high teas in 2019.
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Antonius viert kerst
Op dinsdag 17 december vierden beide buurtkeukens gezamenlijk kerst in het centrum van Haarlem.
Dankzij gulle giften kon ook dit jaar weer het kerstdiner gratis worden aangeboden. 85 mensen
genoten van een gevarieerd zesgangendiner. Voorafgaand aan de maaltijd vond de kerstviering plaats
in de Groenmarktkerk waar traditiegetrouw het verhaal over het ontstaan van de kerststal werd
voorgelezen en het Haarlem Shufflekoor kerstliederen zong. De viering werd bezocht door circa 150
mensen.
Karaoke en bingo
Van het Productiehuis de Verbinding kreeg de Antonius Gemeenschap 30 vrijkaarten voor haar gasten
van de buurtkeukens voor een levendige karaoke- en bingoavond in het Patronaat op 22 en 23
december. Ongeveer 20 personen hebben daar dankbaar en met veel plezier gebruik van gemaakt.
Vooruitblik 2020
Het komende jaar streven we ernaar om het aantal gasten van onze buurtkeuken in Schalkwijk uit te
breiden. We gaan in gesprek met het Lotuscollege, een horeca leer-werktraject voor jonge talenten
met een verstandelijke beperking, en hopen leerlingen in te kunnen zetten bij de buurtkeukens en de
high teas. Op deze wijze kunnen wij leerlingen een mooie stageplek bieden en extra mensen inzetten
bij de high teas in meerdere verzorgings- en verpleeghuizen.
In 2020 is Haarlem de gastronomische hoofdstad van Nederland. Wij gaan proberen hierop in te
spelen door te laten zien dat gastronomie niet alleen voor dure horeca is, maar ook voor sociale
eetgelegenheden. Bijvoorbeeld door een restaurantkok te vinden die eenmalig voor onze gasten wil
gaan koken. Daarnaast willen we ons laten zien tijdens het jaarlijkse evenement Haarlem culinair. We
beraden ons op alternatieve mogelijkheden.
Voor kerst 2020 willen we een aantal organisaties benaderen met een tweetal ideeën. Het idee om
eenzame mensen bij andere families te laten aanschuiven, of ons aan te sluiten bij organisaties die
rond de kerstdagen maaltijden aanbieden voor minder draagkrachtige of eenzame mensen,
bijvoorbeeld in een winkelcentrum.
De Antonius Gemeenschap wil met een kookboek “Recepten om nooit te vergeten” meer aandacht
vragen voor de problematiek rondom dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Maandelijks willen
we een column plaatsen met een recept dat bij een bewoner in een van de verpleeg- of
verzorgingshuizen waar wij actief zijn, herinneringen oproept. Het recept wordt door een lokaal
restaurant, al dan niet met een eigentijdse twist, gemaakt en een maand lang op de menukaart gezet
met verwijzing naar het verhaal. In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan en in 2020 wordt op
zoek gegaan naar fondsen en met de uitvoering verder gegaan.
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3.Armoede en perspectief
De Antonius Gemeenschap zet zich in tegen het onrecht van armoede. We zamelen het hele jaar
producten in voor Open Huis-pakketten. Daarnaast is de Antonius Gemeenschap initiatiefnemer van
de Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoede.
Open Huis-pakketten
De Antonius Gemeenschap zamelt het hele jaar producten in voor de Open Huis-pakketten. Deze
pakketten zijn bestemd voor mensen die ondersteuning nodig hebben maar geen gebruik meer
kunnen maken van de voedselbank. Deze pakketten ondersteunen zo’n 25 gezinnen en worden
verspreid door het Open Huis in Schalkwijk. Lang houdbare etenswaren alsook huishoudelijke- en
drogisterij artikelen zoals shampoo en wasmiddelen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie, kijk
op https://hetopenhuishaarlem.nl/open-huis-pakket/.
Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede
De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede is een initiatief van de Protestante Diaconie Haarlem en
de Antonius Gemeenschap. Beide organisaties hebben zich in begin 2019 aangesloten bij de
landelijke Alliantie tegen Kinderarmoede voortgekomen uit verschillende organisaties waaronder
Missing Chapter, een jongerenparticipatie organisatie opgericht door Prinses Laurentien. De landelijke
organisatie streeft ernaar dat in 2030 geen enkel kind meer last heeft van de gevolgen van armoede.
Het wil organisaties en bedrijven, die iets doen rondom dit thema met elkaar verbinden om zo een
gezamenlijke vuist te kunnen maken.
De Protestante Diaconie en de Antonius Gemeenschap zijn beide van mening dat de landelijke
alliantie tegen kinderarmoede pas succesvol kan zijn wanneer deze ook lokaal gedragen en serieus
genomen wordt. Om die reden werd op 21 mei 2019 een avond georganiseerd, waarbij verschillende
jongerenorganisaties en kerken aanwezig waren om zowel de problematiek als een reeks bestaande
initiatieven rondom het thema kinderarmoede te bespreken. Door de Protestante Diaconie en de
Antonius Gemeenschap werd het voorstel gedaan een Haarlemse alliantie tegen Kinderarmoede op te
richten, niet alleen gericht op het kind, maar op het hele gezin. Dit werd positief ontvangen. Vanaf die
tijd is een kleine werkgroep actief en is naast de Protestante Diaconie en de Antonius Gemeenschap,
versterkt met vertegenwoordigers van Haarlem Effect en Stichting Leergeld. De werkgroep is
begonnen met het inventariseren van organisaties en activiteiten die zich in en rondom Haarlem met
deze problematiek bezighouden.
Dag van de Armoede
Op 17 oktober, de Internationale dag tegen Armoede, heeft de werkgroep van de Haarlemse alliantie
tegen Kinderarmoede de problematiek van armoede in de stad extra onder de aandacht gebracht.
Verschillende organisaties, zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en mensen die zelf te maken
hebben gehad of te maken hebben met armoede, waren uitgenodigd om hun verhaal te doen bij de
iconische Broodbank in de Bavokerk, waar in de middeleeuwen brood aan de armen werd uitgedeeld.
Symbolisch werd Floor Roduner, de wethouder van sociale zaken en minima, een broodmes
overhandigd met het verzoek “Laat het toch alsjeblieft niet zo zijn dat er weer tijden komen, dat we
hier, bij de Broodbank in deze kerk, weer brood moeten uitdelen om de armen van de stad te voeden.’’
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Haarlemse Jongerenraad
In samenwerking met het Lyceum Sancta Maria, het Eerste Christelijk Lyceum en de gemeente
Haarlem, heeft de Antonius Gemeenschap het initiatief genomen om een jongerenraad op te richten,
omdat jonge mensen een belangrijke en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de stadspolitiek. Een
jongerenraad, gevormd door 25 leerlingen van twee grote middelbare scholen in de stad, die samen
met medewerkers van de gemeente aan de slag gaat op zoek naar oplossingen voor problemen.
De leerlingen van de twee scholen krijgen onderwijs over gemeentepolitiek aan de hand van actuele
ontwerpen, leren voorstellen te ontwikkelen en te presenteren. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de
jongeren leren hoe ze een invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving en de gemeente krijgt inzicht
in mogelijkheden en ontwikkelingen voor de toekomst.
Op 20 november werd de Jongerenraad officieel geïnstalleerd in de Raadszaal van het Stadhuis door
wethouder Jur Botter. De jongeren waren door hem en burgemeester Jos Wienen niet alleen
uitgenodigd voor de officiële installatie, maar ook voor het kiezen van een jaarthema. Ambtenaren
presenteerden de thema’s “Armoede, Klimaat, Immigratie en integratie en Jong zijn in Haarlem”. De
jongeren kozen met een ruime meerderheid van stemmen voor het thema “Jong zijn in Haarlem”. Zie
ook www.haarlemsejongerenraad.nl.

Vooruitblik 2020
We willen meer aandacht vragen voor de Open Huis-pakketten met flyers, artikelen op de website en
social media zoals Facebook en Instagram.
De Haarlemse alliantie tegen Kinderarmoede zal, na een inventarisatie van organisaties en activiteiten
rondom deze problematiek, een bijeenkomst organiseren waarbij de verschillende partijen elkaar
kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen nadenken hoe kinderarmoede
stapje voor stapje kan worden teruggedrongen.
De Haarlemse Jongerenraad zal zich verder verdiepen in het “Thema Jong zijn in Haarlem” en met
plannen komen om die te presenteren en daarover te debatteren. Uiteindelijk beogen we met een plan
van de jongeren te komen dat door de gemeenteraad wordt aangenomen en waar in samenwerking
met ons en anderen ook daadwerkelijk handen en voeten aan wordt gegeven. Tevens zal dit jaar
gekeken worden of er in het nieuwe schooljaar ook VMBO scholen kunnen gaan participeren zodat de
Jongerenraad een nog bredere afspiegeling van onze Haarlemse samenleving kan worden.
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4.Vrede en gerechtigheid
Als ambassadeur van vrede van de landelijke organisatie PAX voor vrede zoekt de Antonius
Gemeenschap verbinding tussen de verschillende culturen en religies in de stad. Een jaarlijks
terugkerend evenement is de vredesweek in september. Hieruit is onder andere het Haarlemse
Vredesconvenant voort gekomen dat inmiddels door 30 verschillende organisaties in de stad is
ondertekend. De ondertekenaars participeren in de voorbereiding van de vredesweek en zo raken
steeds meer Haarlemmers betrokken bij de boodschap van vrede.
Vredesweek 2019
Sinds 2014 organiseert de Antonius Gemeenschap als ambassadeur van Pax de vredesweek in
Haarlem. De eerste jaren maakten we daarvoor de programmering vaak zelf. Het opgestelde
Vredesconvenant, in 2018 tot stand gebracht en toen ondertekend door 19 Haarlemse organisaties,
bood de kans voor een nieuwe, bredere benadering van de programmering. In samenwerking met
Bureau Discriminatie Zaken werden alle convenant ondertekenaars op 12 februari 2019 uitgenodigd
voor een maaltijd. Tussen de gangen door werden plannen gemaakt voor de vredesweek en taken
verdeeld onder de aanwezigen. Dit resulteerde in een mooi en divers programma rondom het
jaarthema “Vrede verbindt over grenzen”.
Om een deel van de kosten voor de Vredesweek te kunnen dekken organiseerde de Antonius
Gemeenschap een benefietmaaltijd op 29 juni dat € 1.000,- opleverde.
De vredesweek ging van start op zondag 21 september met een Regenboogviering en werd op
zondag 29 september afgesloten met een bijeenkomst waarbij nieuwe organisaties hun handtekening
konden plaatsen onder het vredesconvenant.
Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten.
Regenboogviering met het Diversiteitskoor
Deze viering stond in het teken van de veelkleurigheid en diversiteit die Haarlem rijk is en vond plaats
in de Bavokerk op de Grote Markt. Vertegenwoordigers van verschillende religies en
levensbeschouwing, vertegenwoordigers van de LHBTI, een ongedocumenteerde en een student
kwamen aan het woord rondom het verbindende thema “Troost en Hoop”. Het voor de viering speciaal
samengestelde Diversiteitskoor onder leiding van dirigent Carolien Goeman, bestaande uit zo’n 50
deelnemers, zong popliederen passend bij het onderwerp. Veel van de ruim 250 aanwezigen waren
zichtbaar geraakt door de muziek en de woorden van troost en hoop.
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Kunstlijn voor Vrede
Aansluitend aan de Regenboogviering werd
de kunstlijn voor Vrede door burgemeester
Jos Wienen geopend. De voorbereidingen
voor dit initiatief kostten heel wat energie,
maar het resultaat mocht er zijn. Maar liefst
42 kunstenaars deden mee en maakten
rond het jaarthema “Vrede verbindt over
grenzen” elk een of meerdere kunstwerken
die tijdens de vredesweek op vier plaatsen
in Haarlem werden tentoongesteld: bij
Hudson’s Bay, de Groenmarktkerk, De
Waag en de Wijngaardtuin. Daarnaast werd
een speciaal werk gemaakt door kunstenaar
Hans Bossmann samen met Talal Shkeifah.
Dit werk wordt tot de Vredesweek van 2020
op verschillende locaties in de stad
tentoongesteld.
Het Vrouwencafé
Een prachtig initiatief van Stem in de Stad
waar met name vrouwen met een
migratieachtergrond bij elkaar komen om
van elkaar te leren en elkaar te versterken.
Dit alleen voor vrouwen toegankelijke café
werd tijdens de vredesweek opengesteld
voor geïnteresseerden. Er klonk muziek en
er waren lekkere hapjes.

Wisselkunst op tournee
De kunstenaars Hans Bossmann en Talal Shkeifah
hebben samen voor de Vredesweek samen deze tafel
gemaakt die op allerlei locaties in Haarlem zal komen te
staan, locaties waar de ondertekenaars van het
Vredesconvenant Haarlem gehuisvest zijn en waarop
iedereen die wil, iets kan tekenen. In dit geval alleen
rondjes! Hieronder beschrijven de kunstenaars het hoe
en waarom van hun werk. Hans Bossmann: “Dit werk
nodigt mensen uit om het samen verder vorm te geven.
De basis is een samenwerking tussen twee werelden.
Talal en ik hebben een totaal andere achtergrond, stijl
en ervaring. Dit levert een heel wringend beeld op. Het
is de eerste keer dat ik zoiets doe en het werk gaat
daarmee over mijn eigen grenzen heen.”Talal Shkeifah:
“Ik kom uit Syrië, dat met de oorlog in brand vloog en
nog steeds brandt. Het is het recht van alle mensen om
liefdevol samen te leven op de planeet die de grote
moeder van ons allemaal is. Op de bal heb ik ideeën en
symbolen getekend die oproepen tot vrede, liefde en
tolerantie. Het was een geweldige ervaring om samen
aan dit kunstwerk te werken.”

Lezing Amnesty International
Er was een mooie lezing over de
onderdrukking van de Oeigoeren in China.
De opkomst was helaas heel laag. We gaan
ons dan ook beraden op de vraag op welke
manier lezingen tijdens de vredesweek
beter bezocht kunnen gaan worden.
Vredesvieringen
De gebedsvieringen die doordeweeks op maandag, dinsdag en vrijdag plaatsvinden in de
Groenmarktkerk stonden in het teken van Vredesweek en werden drukker bezocht dan gewoonlijk.
Afsluiting van de vredesweek
De vredesweek werd afgesloten met een feestelijk samenzijn in de Mormoonse kerk in Schalkwijk en
werd bijgewoond door participerende kunstenaars en oude en nieuwe ondertekenaars van het
Vredesconvenant. De Haarlemse band De Filistijnen zorgde met passende protestliederen voor
muzikale intermezzo’s. Elf nieuwe organisaties meldden zich tijdens de slotbijeenkomst voor het
ondertekenen van het Vredesconvenant Haarlem.
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Medewerking van bedrijven
IJssalon Garonne
De eigenaar en medewerkers van Garonne vonden het leuk om mee te doen met de vredesweek en
verkochten onder het motto “IJsje koude oorlog, we hopen dat het smelt”. De Antonius Gemeenschap
mocht tevens gebruikmaken van hun ijskar. Op de eerste dag van de vredesweek stonden we op de
Grote Markt bij de Bavokerk om ‘ijsjes koude oorlog’ te verkopen. Hoewel de verkoop beperkt bleef,
leverde het wel boeiende gesprekken op met nieuwsgierige voorbijgangers die vragen stelden over de
vredesweek. Garonne heeft aangegeven graag bij dit initiatief betrokken te blijven.
Boekhandel de Vries
In de bekendste boekhandel van Haarlem werd een aparte boekentafel met het onderwerp vrede
ingericht. Hoewel er niet veel boeken zijn verkocht, was er veel aandacht van klanten die langs de
tafel liepen. Ook boekhandel De Vries wil graag blijven participeren.
Impact
Welke impact de vredesweek heeft gehad op de inwoners van Haarlem is niet eenvoudig te meten.
Over de kunst en de regenboogviering wordt nog gesproken. Dit jaar hebben 11 nieuwe organisatie
het vredesconvenant ondertekend, wat het totaal op 30 brengt.

Vredesgebed
Het vredesgebed vindt al meer dan 35 jaar plaats in de Groenmarktkerk op elke eerste maandag van
de maand om 12.30 uur. Greet Scholten, zij heeft in Israël opgesloten gezeten vanwege contact met
de Palestijnen, startte hier mee. Later werd het overgenomen door Lien Kenselaar. Zij heeft ons in juni
van 2019 gevraagd het vredesgebed van haar over te nemen. Tot ons verdriet overleed Lien
Kenselaar in november 2019. Vanaf november zetten wij deze laagdrempelige viering van 30 minuten
voort. Elke maand met een andere spreker, die kort vertelt wat vrede voor hem of haar betekent.
Vooruitblik 2020
Vredesweek
De organisatie van de Vredesweek zal hierin weer centraal staan. Begin 2020 worden de 30
ondertekenaars uitgenodigd voor een bijenkomst om plannen te genereren en werkgroepen te
formeren voor de uitvoering ervan. Het thema voor het nieuwe jaar is “Vrede verbindt verschil”.
Vredesgebed
In 2020 gaan we kijken of we het karakter van het vredesgebed kunnen verbreden. In de afgelopen 35
jaar waren de genodigde sprekers vaak voorgangers uit verschillende kerken in Haarlem. We willen
onderzoeken of ondertekenaars van het Vredesconvenant bereid zijn een verhaal te vertellen tijdens
het vredesgebed. Dit kan betekenen dat de traditionele, toch wat kerkelijke vorm, aangepast zal gaan
worden om nadrukkelijk andersdenkenden de ruimte te bieden om hieraan deel te kunnen nemen.
Vredesdebat
In 2020 willen we in samenwerking met Bureau Discriminatie Zaken, het COC Kennemerland en de
Pletterij, van start gaan met een jaarlijks terugkerend debat. Een debat met name gericht op allerlei
vormen van uitsluiting en discriminatie. De Antonius Gemeenschap hecht er enorm veel waarde aan
om als semikerkelijke organisatie nadrukkelijk een samenwerking te hebben met het COC, om de
eenvoudige, maar belangrijke reden dat het helaas nog veelal het de kerkelijke instanties zijn die de
doelgroep die zij vertegenwoordigen uitsluiten.
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5.Geloof en samenleving
We willen samen met anderen de belangrijkste geloofstradities in standhouden en voor iedereen
toegankelijk maken, zonder religie per se als hoofdzaak te zien. Dit doen we onder andere door het
muziekfestival Take me to Church en het Stadklooster Haarlem. www.stadskloosterhaarlem.nl
Stadsklooster Haarlem
Het Stadsklooster Haarlem is een initiatief van stichting Kerk zonder Grenzen, de Antonius
Gemeenschap, de Protestantse Gemeente Haarlem, de Doopsgezinde Gemeente en een aantal
katholieke parochies in en om Haarlem. Onder het motto “Stilte, aandacht en schoonheid”, biedt het
Stadsklooster mogelijkheden om stil te staan en na te denken over het leven. Op verschillende
locaties in de stad is er gelegenheid om samen met anderen in stilte te mediteren. In het afgelopen
jaar is het de werkgroep gelukt om op iedere werkdag op een andere locatie elke ochtend van 09.0009.25 uur een stilte meditatie te houden.
Door het jaar heen zijn er kloosterwandelingen gehouden samen met Het Gilde Haarlem. Er is niet
alleen gekeken naar plekken waar kloosters hebben gestaan, maar ook naar wat de kloosterlingen in
de stad deden en naar de verschillende ordes die Haarlem rijk was. Rond 1465 waren er maar liefst
21 klooster in Haarlem. Tijdens de kloosterwandeling wordt langs tal van die plekken gewandeld en
verteld wat de kloosters voor de stad betekenden.
Op 27 oktober, de Dag van stilte, organiseerde het Stadsklooster een stilteconcert waarbij klassieke
muziek en stilte elkaar afwisselden. Dit bijzondere concept gaf rust en energie aan de mensen die
aanwezig waren. Tevens werd op die dag het officiële eenjarige bestaan van het Stadsklooster
gemarkeerd.
Na uitvoerig overleg binnen de werkgroep is besloten het Stadsklooster onder te brengen bij Stichting
Kerk Zonder Grenzen. Deze stichting die vooral bekend stond als “Radio Bloemendaal” zocht
nadrukkelijk naar een nieuwe invulling van haar activiteiten na het wegvallen van de radiozender. Haar
doelstellingen passen bij de idealen van het Stadsklooster. Een bestuurslid van de Antonius
Gemeenschap heeft zitting genomen in het bestuur van Kerk zonder Grenzen om zo ook het
Stadsklooster vanuit de Antonius Gemeenschap te kunnen vertegenwoordigen.
Take me to Church
Ieder jaar in oktober organiseert de Antonius Gemeenschap samen met poppodium Patronaat en
Stichting Gitaarlem, het festival Take me to Church. Een evenement waar bekende artiesten optreden
in kerken. Dit jaar vond het festival plaats van 10 - 12 oktober. Twee optredens vonden plaats in de
Groenmarktkerk en een in de Nieuwe Kerk. Het festival werd door zo’n 800 mensen bezocht. De
optredens werden verzorgd door Iris Hond, Lucky Fonz III en Niklas Paschburg. Met dit festival komen
veel inwoners Haarlem voor het eerst over de drempel van een kerk in eigen stad.
Lofzang der Verzoening
In het verslagjaar werd de Antonius Gemeenschap door muzikaal ensemble Capella Brabant
gevraagd of we mee wilden werken aan een bijzonder muzikaal project, tevens de wereldpremière,
van de eigentijdse compositie “Reconciliation Magnificat” het loflied der verzoening geschreven door
trappistenmonnik Kris Oelbrant. Met gelijkwaardige lofliederen uit de drie wereldgodsdiensten heeft hij
de lofzangen van Hanna (het Jodendom), van Maria (het Christendom) en Soera 87 ( de Koran; de
Islam) met elkaar verbonden. Door deze in een compositie te plaatsen is er sprake van een muzikaal
interreligieus dialoog. De wereldpremière werd uitgevoerd door het ensemble Capella Brabant in
samenwerking met het Dudok Quartet en een aantal vooraanstaande solisten. In samenwerking met
het Stadsklooster Haarlem en de Groenmarktkerk werd het mogelijk om dit unieke concert op 23
november in de Groenmarktkerk ten gehore te brengen. Na het concert werd met de verschillende
religieuze vertegenwoordigers, andere levensbeschouwelijke vertegenwoordigers en het publiek
stilgestaan bij wat verzoening voor hen betekent.
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Vieringen
Ook dit jaar hebben we onze vieringen gehouden, waaronder het Aperitief voor de Ziel, een
laagdrempelige viering die elke derde zaterdag van de maand om 16.00 uur plaatsvindt in de
Groenmarktkerk. Tijdens deze korte viering staan de woorden van Franciscus van Assisi of Antonius
van Padua centraal en staan we stil bij de noden in de wereld, ons land, onze stad en onze
gemeenschap. De vieringen worden muzikaal ondersteund door singer-songwriter Ivo Bernard,
diverse koren en muzikanten. Na de viering is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van
een drankje en een hapje. De viering wordt trouw bezocht door zo’n 20 tot 30 bezoekers en draagt bij
aan het gevoel van de gemeenschap die wij graag samen willen zijn. Op de vijfde zondag van een
maand gaat de Antonius Gemeenschap voor in de reguliere viering van de Groenmarktkerk. Zoals
eerder aangegeven in het jaarverslag bij het cluster Vrede en Gerechtigheid, is het maandelijkse
Vredesgebed toegevoegd aan onze vieringen.

Vooruitblik 2020
Binnen het Stadsklooster zullen we verder gaan met het uitbreiden van activiteiten. In ieder geval met
een reeks van een viertal stilte concerten en een tweetal kloostermaaltijden. De kloostermaaltijden zijn
een eenvoudige maaltijd waarbij voorafgaand een ‘voedende’ lezing wordt gehouden. Gedacht wordt
de kloostermaaltijden te houden in de Kloosterkeuken in Haarlem.
In 2020 gaat de Antonius Gemeenschap een tweetal lezingen organiseren die hopelijk jaarlijks terug
zullen keren: de Antonius lezing en de Jurjen Beumer lezing.
De eerste is de Antonius lezing, waarbij de spiritualiteit van Antonius van Padua wordt gekoppeld aan
een actueel onderwerp van betekenis. Ook hiervoor is gezocht naar een partner in de stad, en voor de
eerste lezing is dat het COC Kennemerland. Het onderwerp zal gaan over spanning tussen religie en
seksualiteit.
De tweede is de Jurjen Beumer lezing, in samenwerking met Stem in de Stad. Jurjen Beumer was
naast oprichter en directeur van het oecumenische diaconale centrum Stem in de Stad, predikant en
auteur van vele boeken. Hij gold voor vele Haarlemmers als het boegbeeld van de
gemeenschappelijke kerken. Met deze lezing in zijn naam willen we zijn theologisch denken
nadrukkelijk delen met de stad.
Daarnaast organiseren we in 2020 weer het festival Take me to Church in samenwerking met het
Patronaat, en gaan we door met de vieringen Aperitief voor de Ziel, het Vredesgebed en op de 5e
zondag van de maand de reguliere viering van de Groenmarktkerk.
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6.Algemeen
Publiciteit
Regelmatig horen we enthousiaste reacties en krijgen we complimenten over de activiteiten van de
Antonius Gemeenschap. Het betekent dat mensen ons zien en horen. Daar zijn we blij mee, omdat
meer bekendheid ook betekent dat we meer kunnen doen voor anderen.
In 2019 haalde de Antonius Gemeenschap het nieuws met:

•

De Haarlemse Jongerenraad: een keer ter voorbereiding op de bijeenkomst in de Raadszaal en
een keer bij de installatie van de jongerenraad in het Stadhuis (Haarlems Dagblad).

•

De vredesweek met onze kunstuiting in de Waag en nog drie plaatsen in Haarlem waar de 42
kunstenaars hun kunst tentoonstelden (Haarlems Dagblad).

•

De Regenboogviering (Haarlems Dagblad).

In 2019 schreven we vier nieuwsbrieven en stuurden deze naar circa 200 geïnteresseerden. In
verschillende kerken ook geprint verkrijgbaar.
Promotiefilmpje
Om onze zichtbaarheid te vergroten en op eenvoudige en snelle manier te laten zien wat de Antonius
Gemeenschap doet, besloten we een kort promotiefilmpje te laten maken door 023-Doen, een
organisatie met diverse experts die op vrijwillige basis worden ingeschakeld bij het realiseren van een
idee. Het filmpje is inmiddels te zien op de website van de Antonius Gemeenschap.
Vrijwilligers
Een stichting als de Antonius Gemeenschap kan niet zonder vrijwilligers. In 2019 waren 45 vrijwilligers
actief betrokken bij de Antonius Gemeenschap, met name bij de buurtkeukens en de high teas. Het
bestuur bestaat eveneens uit vrijwilligers. Hun taak en bevoegdheden zijn opgenomen in de statuten
van de stichting. Afgelopen jaar is een vrijwilligersbeleid opgesteld om duidelijkheid te geven aan de
wijze waarop wij willen werken en op welke wijze wij vrijwilligers kunnen ondersteunen. Tevens zullen
de coördinatoren van de verschillende secties meermalen per jaar contact hebben met het bestuur
voor een blijvend goed verloop van de organisatie.
Samenwerking
De Antonius Gemeenschap heeft zichzelf tot regel gesteld niets te ondernemen zonder eerst de
samenwerking te zoeken in de overtuiging dat dit het meest duurzame resultaat oplevert en bijdraagt
aan het maken van verbindingen in de stad. Wij werkten in 2019 samen met de volgende organisaties:
▪

De Groenmarktkerk

▪

Pax voor Vrede

▪

Haarlem Effect

▪

Stem in de Stad

▪

Het Open Huis

▪

De Protestantse Diaconie

▪

De diaconie van de Oosterkerk

▪

Kerk zonder Grenzen

▪

De PKN Bavo

▪

Het Patronaat

▪

Stichting Gitaarlem

▪

Bedrijf en Samenleving
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▪

De deelnemende organisaties aan de Vredesweek
(30)

▪

Woonzorgcentrum Schalkweide

▪

Woonzorgcentrum Nieuw Delftweide

▪

Kennemerhart, de Janskliniek

▪

Young Society

▪

Raad van Kerken

▪

Breed diaconaal overleg Schalkwijk

▪

koor Noorderlicht

▪

Wereldkoor Voice

▪

Dekamarkt

▪

023-Doen

Antonius Gemeenschap
▪

Sancta Maria Lyceum

▪

Kunst zij ons Doel

▪

Eerste Christelijk Lyceum

▪

The Missing Chapter

▪

Bureau Discriminatie Zaken

▪

Cappela Brabant

▪

Goes PR en Entertainment

▪

De Doopsgezinde Gemeente Haarlem

We ontvingen financiële steun van de volgende fondsen en personen
Jacob Godshuis

Particulieren gevers -Donateurs

Broeders penitenten

Pinfonds iz vredesweek

Caritas Boaz parochies

Vincentius

Caritas Groenmarktkerk - Bavo

Fonds Weeshuis Doopsgezindenkerk

Caritas Haarlem Stad

Gemeente Haarlem

Raad van Kerken iz vredesweek

2020
Begin 2020 hebben we het vrijwilligersbeleid gepresenteerd aan onze vrijwilligers.
We blijven vrijwilligers werven voor onze buurtkeukens, de high teas en in het bijzonder zoeken we
een vrijwilliger die de Vredesweek voor en met ons wil coördineren.
We hebben contact gezocht met het Lotuscollege, een opleiding voor mensen met een verstandelijke
beperking tot keukenhulp of hulp in de bediening. We hopen in die samenwerking niet alleen de
leerlingen van het Lotuscollege een stageplek te bieden maar ook jonge mensen met een bijzonder
talent aan onze activiteiten te verbinden.
Ook hopen we dit jaar weer nieuwe partners te vinden om mee samen te werken en onze droom van
vrede en de inzet voor de kwetsbare mens met steeds meer mensen in het gevoel van saamhorigheid
gestalte te geven.
7.Financieel overzicht
Het financiële overzicht van 2019 is te lezen op de informatiepagina van de website.
www.antonius-gemeenschap.nl
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