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Voorwoord

De laatste drie maanden zijn bijzondere maanden geweest. Deze komen in onze archieven als 
maanden van blijdschap en verandering. Na de stille periode van maart t/m juni zijn we in juli weer 
gestart met de buurtkeukens, geheel volgens de regels van het RIVM. In het centrum op 7 juli en op 
28 juli in Schalkwijk. Het aantal gasten dat voor de Corona kwam is nu helaas gehalveerd omdat zij 
het, heel begrijpelijk overigens, niet aandurven te komen nu het virus nog door Nederland raast. 
Enkele van onze vrijwilligers hebben ook aangegeven het niet aan te durven te komen. Er zijn wel 
een aantal nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld. 
Bestuurslid Marcel Kooij heeft afscheid genomen van ons bestuur. Persoonlijke omstandigheden 
hebben hem tot dit besluit gebracht. De ontstane vacature is ingevuld door Bernadette Meertens, 
die met veel enthousiasme het bestuur komt versterken. 
De high tea’s  zijn ook weer opgestart, in die zin dat de hapjes op verzoek van de deelnemende 
huizen aan de deur worden afgeleverd. De Jongerenraad krijgt in het nieuwe schooljaar een andere 
vorm nu de jongeren weer fysiek op school aanwezig kunnen zijn. Begin oktober wordt  van start 
gegaan met Soepsupport en binnenkort gaat de Alliantie tegen Kinderarmoede weer langzaam van 
start. 
Het heeft ons hoofdbrekens gekost om het programma van de Vredesweek in te vullen in de zin van 
wat wel/niet kon, maar uiteindelijk lag er een mooi programma met diverse activiteiten waar we 
trots op mogen zijn en goed bezocht zijn. 
Het waren enerverende maanden waarin gezocht is naar oplossingen binnen de gegeven 
omstandigheden. Nu met goede moed op naar de laatste drie maanden van 2020. 

Heeft u interesse om ons bij een van onze activiteiten te komen helpen, dan horen wij dat graag.   
We zullen met u in gesprek gaan waar de interesses liggen en welke mogelijkheden wij u kunnen 
bieden. U kunt van contact op met: wim@antonius-gemeenschap.nl of bel: 06 337 88 675.

Wim Blüm,
voorzitter Antonius Gemeenschap

mailto:wim@antonius-gemneeschap.nl


De buurtkeukens van Antonius kookt en de high teas
Op 7 juli 2020 zijn we voor de eerste keer weer gaan koken in het centrum. Het aantal gasten was 
nog even beperkt om te zien hoe het ging met het afstandhouden van de 1,5 meter tussen de 
gasten en de gasten en vrijwilligers. Hoewel het anders en niet eenvoudig was om met elkaar te 
praten op afstand van de 1,5 meter was het heel fijn om weer voor de gasten te koken en de dat 
gasten weer anderen konden ontmoeten. 
We zitten nu nog niet op aantal gasten van voor de Corona (tussen de 50 en 60), maar met een 
gemiddelde van 30 gasten per keer. Ongeacht het aantal wordt met veel enthousiasme door de 
vrijwilligers voor de gasten een goede maaltijd bereid en geserveerd. 

Opstarten gezamenlijke maaltijden in het Open Huis 
Eind juni hebben we samen met het Open Huis in Schalkwijk gekeken hoe we daar langzaam maar 
zeker de maaltijden op die locatie weer kunnen opstarten. Naast onze tweewekelijkse buurtkeuken 
organiseert het Open Huis een gratis maaltijd voor 80 tot 100 gasten per avond. Gezien de RIVM 
maatregelen konden er echter 30 gasten per avond komen. 
We besloten tot een samenwerkingsoefening waarbij de hele doelgroep een kans zou krijgen om 
weer te komen eten. Vijf weken verzorgden we om en om de buurtkeuken en konden 10 gasten van 
onze buurtkeuken zich aanmelden en 20 mensen van het Openhuis. De maaltijden werden gratis 
aangeboden en betaald vanuit een speciaal Corona fonds. Wanneer het Open Huis de maaltijd 
verzorgde was er een vrijwilliger van de Antonius Gemeenschap aanwezig en andersom een 
vrijwilliger van het Open Huis. 
Los van het opstarten van maaltijden was het ook een samenwerkingsoefening tussen beide 
organisaties en van verschillende doelgroepen en eetformules. Zo betalen onze gasten voor de 
maaltijd en kan bij het Open Huis gratis worden gegeten; wordt bij het Open Huis een gebed 
uitgesproken voorafgaand aan de maaltijd en is men bij onze buurtkeuken even een momentje stil; 
eten onze vrijwilligers gezamenlijk voor binnenkomst van de gasten en eten de vrijwilligers van het 
Open Huis samen met de gasten. Genoeg zaken om met elkaar naar te kijken en uit te proberen. 
Gedurende deze periode hebben we een enquête gehouden onder de gasten om hun ervaringen 
mee te kunnen nemen bij een evaluatie.
We hebben de samenwerking met elkaar geëvalueerd en geconcludeerd dat het een waardevolle 
periode was om als organisaties elkaar beter te leren kennen en de samenwerking zeker als positief 
hebben ervaren. Kleine toonverschillen bleken gevoelsmatig klein te zijn en is de waardering voor 
elkaars inzet gegroeid.  
Toch hebben we besloten om de eetgelegenheden weer uit elkaar te trekken. De hoofdreden 
hiervoor zijn het financiële aspect en de capaciteit van 30 mensen die we maar kunnen ontvangen.  
Onze doelgroep heeft geen enkele moeite om te betalen voor de maaltijd, bij de gasten van het 
Open Huis ligt dat zichtbaar anders. Door de verdeling 10 gasten van onze buurtkeuken en 20 gasten
Open Huis konden niet alle reguliere bezoekers (gemiddeld 25) van onze buurtkeuken terecht wat 
als groot gemis werd ervaren. Daarnaast blijken beide vrijwilligers groepen erg gehecht aan hun 
eigen werkvorm en eigen vrijwilligersploeg.  
Geconcludeerd is dat de samenwerking van beide kanten als prettig is ervaren. We in tijden van 
nood op elkaars vrijwilligersploegen kunnen rekenen, bijvoorbeeld om de bemensing rond te 
krijgen, en in de toekomst vaker iets gezamenlijks kunnen organiseren. 
Op 8 september zijn we weer gestart met onze buurtkeuken in het Open Huis. 

De high teas zijn opgestart. De hapjes werden door onze vrijwilligers thuis gemaakt en afgegeven 
aan de deur van de deelnemende huizen. Op het moment dat we dit schrijven zijn de high teas - op 
één verpleeghuis na - op verzoek van de huizen stop gezet vanwege Corona.



Spaarnezicht 
Met ingang van 1 juni koken de leerlingen van SMAAK (de Smaakpupillen), namens de Antonius 
Gemeenschap 5 dagen per week de maaltijden voor Spaarnezicht. Spaarnezicht is een opvanghuis 
voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Zij kunnen daar tijdelijk  wonen om een weg te vinden in hun 
leven. Vanuit Spaarnezicht worden ze geholpen met het vinden van werk, juiste scholing en 
evenwicht in hun leven. De maaltijden worden aangeleverd vanuit SMAAK, waar de maaltijden in 
samenwerking met vrijwilligers van de Antonius Gemeenschap bereid worden. We zijn zeer blij met 
deze samenwerking. Enkele vrijwilligers van ons zijn eveneens actief bij SMAAK om de maaltijden 
van Spaarnezicht te verzorgen. 
U kunt ook heerlijk koffie, thee of een drankje doen en/of lunchen bij SMAAK. U kunt ze vinden in de
Waarderpolder, Oudeweg 91-95, www.smaakhaarlem.nl

Vredesweek 2020  
Het thema van de Vredesweek is ‘Vrede verbindt verschil’ is gehouden van 19 t/m 27 september. 
Ondanks alle beperkende Corona maatregelen kunnen we terugkijken op een prachtige vredesweek.

Op 19 september startte de vredesweek met ons gebruikelijke Aperitief voor de ziel op de derde 
zaterdag van de maand, werd bijgewoond door 40 bezoekers en stond in het teken van de 
vredesweek. De dienst werd begeleid met mooie zang door het Hofkoor en pianist Ronald Busser. 

De Diversiteitsviering op zondag 20 september werd mede door beperking van het aantal bezoekers 
door de Corona maatregelen bezocht door 140 mensen. Sprekers uit verschillende beroepsgroepen 
gaven aan hoe zij keken naar vrede in de wereld en naar de zorg voor elkaar. 
De viering was omlijnd met prachtige dans van Dansgroep Haarlem en werd ondersteund door 
organist Anton Pauw. Na de viering werd buiten een ijsje koude oorlog (dat het maar snel mag 
smelten) gratis aangeboden door de Haarlemse ijssalon Garonne. 

Het vredesgebed vindt elke eerste maandag van de maand, na de sirenes plaats. Wij vonden het 
toepasselijk om met het vredesgebed de nieuwe week te starten. Deze keer extra ondersteund door
zangeres Anita Sanders. Zij zong prachtige liederen, waar onder ‘Als de liefde niet bestond’ van Toon 
Hermans. 
Ineke den Hollander gaf in een prachtige overweging iets om over na te denken: “God zegt soms 
nee op onze vragen, want hij verwacht dat wij ook wat zelf doen. Maar als we vragen op welke wijze



wij er kunnen zijn voor anderen, zal hij ons altijd helpen, daar zegt hij JA op.” 

De vieringen van dinsdag en vrijdag werden verzorgd door Broeder Savio. Inhoudelijk aangepast aan
de vredesweek met het thema van de week als uitgangspunt. Het waren mooie, sfeervolle  
vieringen. 

De Kinderkunstlijn heeft voorafgaande aan de vredesweek prachtige schilderijen en andere 
creatieve dingen gemaakt over het thema van de vredesweek. Aan de Kinderkunstlijn deden 200 
leerlingen mee van drie basisscholen: de Zonnewijzer in Haarlem, de 5-Sprong in Vijfhuizen en de 
Evenaar in Heemstede. De leerlingen hebben met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt 
hetgeen is gebleken uit het resultaat. De Doopsgezinde kerk in Haarlem heeft de kunstwerken 
tentoongesteld en is bezocht door 60 mensen.  
De kunstwerken mogen tot 17 oktober in de Groenmarktkerk hangen, waarna de werken weer 
teruggaan naar de scholen. 

De dialoog in de Pletterij, geleid  door Michael Struis, rondom het thema ‘Het Spaarne verdeelt, het 
Spaarne verbindt’ is men in gesprek gegaan met een aantal deskundigen over de ogenschijnlijke 
kloof tussen Haarlem centrum en Schalkwijk: Hoe is die ontstaan en hoe kunnen wij die lenigen? 
Vanwege de RIVM maatregelen kon een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn, maar gaf een 
livestream een ieder de gelegenheid om digitaal aanwezig te zijn. U kunt het debat terug zien op 
https://www.youtubebe.com/usrer/MCHHaarlem/ 

De Maaltijd met stellingen op 23 september: we zijn met 10 gasten in gesprek gegaan aan de hand 
van stellingen. Ernest Sprong van het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing, heeft 
een korte inleiding houden. Hierin kwamen stellingen en uitspraken aan bod die met vrede en 
verbinding te maken hadden. Onder het genot van soep en broodjes werd hierover nagedacht en 
gesproken.  

Het was nog even spannend of de lezing van Raoul Heertje  op donderdagavond 25 september door
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de opleving van het Corona virus door kon gaan. Gelukkig werd door de burgemeester groen licht 
gegeven. De lezing van Raoul ging over zijn bezoek aan Israël, waar hij een televisie documentaire 
over heeft gemaakt. Hij bezocht Israël waar hij jarenlang heeft gewoond opnieuw, met de vraag of 
hij beter had kunnen blijven wonen in Israël of hij er goed aan gedaan heeft terug te gaan naar 
Nederland waar hij geboren is. De lezing werd door de 85 aanwezigen met interesse gevolgd. Na de 
lezing was er ruimte voor vragen waardoor menigeen gebruik van werd gemaakt. 

Theater op de Stoep, een theaterstuk in de Nieuwe Groenmarkt kerk, gemaakt door 
ongedocumenteerden uit verschillende culturen over eenzaamheid en integratie werd door een 45 
tal mensen bezocht. Een indrukwekend stuk waar de pijn en het verdriet zichtbaar was, maar ook de
vreugde van het er voor elkaar kunnen zijn. 

De Walk of Peace georganiseerd ism met Bureau Discriminatie Zaken en verschillende kerken in 
Schalkwijk hebben een prachtige  wandeling tot stand gebracht. De wandeling vond plaats in 
Schalkwijk en tijdens de route is stilgestaan bij een aantal plekken die extra getroffen zijn door 
Corona, zoals de verpleeghuizen, het ziekenhuis, het politie bureau, de scholen en winkels. Ruim 60 
mensen liepen desondanks de stromende regen mee. 

Wisselkunst op tournee langs (bijna) alle Vredesondertekenaars
De kunstenaars Hans Bossmann en Talal Shkeifah hebben voor de Vredesweek van vorig jaar een 
bijzonder tafel gemaakt. De tafel heeft inmiddels gestaan op verschillende locaties van de 
ondertekenaars van de Vredesverklaring Haarlem. Het kunstwerk heeft door Corona niet alle 
plaatsen kunnen aandoen. Het toernee is nu ten einde. Helaas nog geen definitieve plek gevonden. 
We wilde het graag in het Haarlems museum, in het stadshuis of de bibliotheek plaatsen, maar 
helaas geen plek. Het werk staat nu - hopelijk tijdelijk - op de eerste etage van de Groenmarktkerk. 



De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede
In de afgelopen periode is de werkroep bijeen geweest. In eerste instantie met vergaderingen via 
zoom en later op gepaste afstand. Er is gewerkt aan een 3 jaren planning om zo een eerste stap te 
zetten in het terugbrengen van de gevolgen van armoede tot na genoeg 0 in 2030. De sociale 
kaart die gemaakt is van de 26 organisaties en hun 42 activiteiten is vertaald naar “de cirkel van 
armoede” zodat het inzichtelijk is op welke deelgebieden deze organisaties actief zijn. Een eerste 
netwerkdag met de betrokken organisaties staat gepland op 17 oktober 2020 de Dag van de 
Armoede.  

Soep Support
In de komende maanden die donkerder worden hebben we elkaar meer nodig dan ooit. We doen 
dit met een verstroostend pannetje soep bij Soep Support, zo hopen we  in deze herfst en winter 
met Corona een licht puntje in de week te creëren.   Tevens is het een initiatief om op 
laagdrempelige wijze nieuwe netwerken te creëren voor saamhorigheid maar ook voor raad en 
daad. We hopen hiermee begin oktober van start te kunnen gaan in zowel de Waalse kerk als de 
Groenmarktkerk. Kleine groepen mensen worden aan elkaar verbonden om wekelijks een grote 
pan maaltijd soep met elkaar te delen tegen kostprijs. De soep wordt afgehaald en thuis 
genuttigd. Het logo voor soep Support is gemaakt door Marcel Kooij.

Vrijwilligers 
We blijven in contact met onze vrijwilligers. Begin juli zijn we weer gestart met het werk in de 
verschillende buurtkeuken en de high teas. De buurtkeukens met minder gasten dan voorheen, 
maar de vrijwilligers met niet minder enthousiasme. Enkele vrijwilligers hebben het verstandige 
besluit genomen om vooralsnog niet te komen om geen gevaar te lopen ziek te worden. 
Daarnaast hebben we enkele nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen.  

Recept: Crostini Mista met paprika en champignons voor 4 personen 
                   
Een eenvoudig lunch of voor gerecht.  

Ingrediënten: 

1 heel witbrood. (bijvoorbeeld “liefde en passie” van Albert Hein)
2 grote paprika’s (rood en geel)
1 ui 
250 gram champignon 
2 tenen knoflook
+/- 150 gram grof geraspte parmazaanse kaas.
Olijfolie 



Oregano
Zout/peper 

Bereiding: 

Verwarm de oven tot 180 graden.

Snijd de paprika in dunne repen en smoor om middelhoog vuur in de olijfolie tot te zacht is 
geworden.  Breng op smaak met peper en zout. 

Snipper de ui en snijd de champignons in plakjes en smoor deze eveneens in de olijf olie tot zacht 
en breng op smaak met peper en zout.

Snijd uit de lengte van het brood 4 plakken.  

Snijd de knoflook tenen door het midden en wrijf de boterhamen er mee in.

Verdeel de paprika over de ene helft van de boterham en de champignon/ui over de andere helft.
Bestrooi met een beetje oregano en rijkelijk met de kaas. 

Bak de boterhamen zo’n 10-15 minuten in de oven. 

Eetsmakelijk. 






