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Beste mensen,  

De eerste maand van het nieuwejaar zit er alweer op. De donkere dagen maken langzaam plaats voor 
meer licht.  Hoewel de maatregelen rondom corona aangescherpt werden kijken we toch ook hoopvol naar 
de toekomst. Ja een lange adem is nodig maar er zal een tijd komen waar we tegen elkaar zullen zeggen: 
”Weet je nog van die avondklok?” Of, “Weet je nog die geur van die handgel, het leek wel alsof de heel 
Nederland op stond met een glas Vodka.” Tot die tijd proberen we er binnen de Antonius Gemeenschap 
er in ieder geval de moed in te houden. Graag delen we dan ook weer iets van onze activiteiten van 
Januari.  

Vrede en alle goeds,                                                                                                                                                 
Wim en Joris   

Antonius Kookt afhaalmaaltijden.                                                                                                                  Van 
de afhaalmaaltijden wordt goed gebruik gemaakt door een aantal van onze vaste bezoekers en een aantal van 
onze vrijwilligers. We horen terug dat het initiatief gewaardeerd word  en het is fijn om zo met elkaar in 
beweging te blijven. We zullen hier mee doorgaan tot we de buurtkeukens weer “normaal”  

Antonius Smaakt.                                                                                                                                                
Onze samenwerking met SMAAK zal ook in het komende jaar worden voortgezet. Onze afnemer Spaarnezicht, 
het huis waar zwerfjongeren worden opgevangen, is zeer tevreden over de maaltijden die we leveren. We hebben 
dan ook voor dit jaar weer de maaltijden bij hun aanleveren. Ook wordt de inzet van onze vrijwilligers erg 
gewaardeerd.  

High Tea’s.                                                                                                                                                              
De leveringen van de High Tea’s aan de verschillende verzorgingstehuizen loopt goed. Soms  wordt er al 
gevraagd of we het zelf weer willen gaan serveren op de diverse afdelingen en in de huiskamers. Hiermee 
wachten we voorlopig nog tot de situatie rondom Corona meer onder controle is en we bijvoorbeeld zeker weten 
dat de bewoners en de verpleegkundigen gevaccineerd zijn.  

Haarlemse Jongerenraad.                                                                                                                                     
De Jongerenraad komt goed op stoom dit jaar. Deze maand hebben er een 4-tal colleges plaats gevonden over het 
beleid van de Gemeente Haarlem rondom  Armoede en  de Geestelijke Gezondheidssituatie van jongeren in 
Haarlem.   

De Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede. (HATKA)                                                                             De 
werkgroep van HATKA heeft samen een plan van aanpak gemaakt tot 2023. We beogen dan in samenwerking 
met minimaal 10 andere organisaties een goede toegankelijke sociale kaart te hebben gemaakt rondom de 
armoedeproblematiek voor zowel kind als gezin. Ook hopen we in die tijd een gebruiksvriendelijke website te 
hebben gemaakt waar eenvoudig informatie te vinden is en hulp gevraagd kan worden.  

Vastentijd Antonius (S)preekt.                                                                                                                              
De afgelopen periode is er hard gewerkt maar het is gelukt. Elke dag van de 40-dagen tijd organiseren we een 
viering.  



Antonius (S)preekt  

 

Vanaf Aswoensdag 17 februari tot 29 maart het begin van de Goede week.                                              Elke 
maandag t/m zaterdag om 12.30 uur in de Groenmarktkerk. 

De Antonius Gemeenschap is vernoemd naar de Heilige Antonius van Padua, een Franciscaanse broeder die 
bekend stond om zijn scherpe woorden en grote maatschappelijke betrokkenheid. 

Een van de zaken waar hij veel bekendheid mee kreeg waren zijn preken tijdens de vastentijd in 1231 in het 
Italiaanse Padua.  Alle 40 dagen preekte hij voor de bewoners in de stad waar hij de mensen opriep om beter 
voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken. Zijn preken waren zo vurig dat het ook daadwerkelijk voor 
veranderingen zorgde. Zo werden er bijvoorbeeld schulden kwijtgescholden van arme mensen die echt niet in 
staat waren deze af te lossen en daarom gevangen werden gehouden. Deze werden vrijgelaten en konden met een 
schone lei het leven weer oppakken.   

Geïnspireerd door dit indrukwekkende gegeven van alle dagen spreken over maatschappelijk relevante 
onderwerpen organiseert de Antonius Gemeenschap in samenwerking met vele voorgangers van diverse 
achtergronden -voor de tweede keer- op alle 40 dagen van de vastentijd om 12.30 uur een eenvoudige dienst in 
de Groenmarktkerk. Op elke dag staan we stil bij een ander relevant onderwerp. Onderwerpen zoals corruptie, 
racisme, ongelijkheid, vrede, onrecht, geaardheid, eenzaamheid en nog vele anderen komen aan bod.  

We wijken enkele malen van het tijdstip van 12.30 uur af: de zondagsviering blijft om 10.30 uur en op 20 
februari en 20 maart wordt de vastendienst gehouden tijdens de maandelijkse Apéritief voor de Ziel (elke derde 
zaterdag van de maand). Deze blijft om 16.00 uur. 

Iedereen is welkom. Wij nodigen u hiervoor van harte uit om ons zo met elkaar gedurende deze 40 dagentijd te 
bezinnen. Wie weet kunnen we net als Antonius van Padua een klein steentje bijdragen aan een betere en 
mooiere wereld. 

 

Recept van de maand.   Kaasbrood een heerlijk voorgerecht/bijgerecht.  Ca 6 personen.  

Ingrediënten:  

1 pak witbrood mix van koopmans.   

150 gram jong belegen kaas (blokjes) 

150 gram belegen kaas (blokjes) 

100 gram roomboter 

5 flinke tenen knoflook  

Zout en peper.  



Bereiding:  

Volg de instructies op de verpakking broodmix, bereiding met de hand en in de oven. Bak het brood en laat 
afkoelen.  

Maar ondertussen de knoflook boter,  laat de boter op kamer temperatuur komen, snijd de knoflook super fijn en 
meng er door, breng om smaak met zwarte peper en een beetje zout.  

Snijd wanneer het brood is afgekoeld over de lengte en de breedte met een scherp brood mes diepe inkepingen 
zo om de 2,5 centimeter.  Smeer het knoflook boter goed over het hele brood en in de inkepingen.  Verspreid de 
kaas over de inkepingen (je stopt ze als het ware in het brood)  

Bak het brood nogmaals in de oven op 180 graden voor ca 10-15 minuten,  of tot kaas goed gesmolten is.   

Eetsmakelijk. Bon Apetito.  

 


