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Antonius Gemeenschap
1.Voorwoord
Beste lezer,
Graag presenteren wij aan u het jaarverslag van 2020. Voor ons allen waar ook ter wereld een zeer bewogen jaar waarin de
pandemie een onverwachte maar zeer nadrukkelijke rol heeft gespeeld in ons leven.
Ook voor de Antonius Gemeenschap.
Het heeft veel van ons gevraagd qua flexibiliteit en creativiteit om zoveel mogelijk van onze activiteiten draaiende te
houden of tijdelijk anders vorm te geven.
Zoals het voorblad ons verteld het was bij tijd en wijlen een heel gepuzzel.
Met een gevoel van trots blikken we dan ook terug op een jaar waarin we desondanks alle onzekerheid, de
coronamaatregelen en het gebrek aan toekomstperspectief, het met elkaar toch voor elkaar hebben weten te krijgen om zelfs
naast onze reguliere activiteiten ook met nieuwe initiatieven te beginnen.
Zo zijn we samen met het Lotuscollege-SMAAKHaarlem gaan koken voor de zwerfjongeren die worden opgevangen in
Spaarnezicht en hebben we het laagdrempelige project Soep Support in het leven geroepen om elkaar in deze tijd een hard
onder de riem te steken.
Hoogtepunten dit jaar waren toch wel de Vredesweek en de 300 kerstmaaltijden die we mochten maken voor het Openhuis.
Onze 7e editie van de Vredesweek was de best bezochte tot nu toe en het koken van de 300 kerstmaaltijden de grootste
logistieke kookuitdaging waar de Antonius Gemeenschap voor mocht staan en succesvol heeft weten te volbrengen. Een
geweldige prestatie van ons vrijwilligersteam samen met een aantal studenten van SMAAKHaarlem.
Graag blikken wij met u terug op een jaar dat we niet snel zullen vergeten.
Wim Blüm, voorzitter Antonius Gemeenschap
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2. Antonius Kookt
Naast wekelijkse maaltijden van onze buurtkeukens in Haarlem Centrum en Schalkwijk (waar onze gasten voor
€5,00 op restaurantwaardige wijze van een driegangendiner kunnen genieten), organiseren vrijwilligers van de
Antonius Gemeenschap regelmatig een high tea voor bewoners in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in
Haarlem. Dit jaar is dat anders gelopen. Toen op 15 maart de eerste lock down werd ingesteld moesten wij
hiermee stoppen en hebben 16 weken lang niet hebben kunnen koken. Om contact te houden met onze
vrijwilligers maakten we voor hen wekelijks een update voor.
ste

Begin van de 1 update:
‘De activiteiten van april zullen niet doorgaan. We verwachten namelijk niet dat in april de situatie dusdanig
gekeerd is dat we weer aan de slag kunnen gaan. Dit is vervelend voor ons, voor onze bezoekers van de
buurtkeukens en de bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Wel zien we een aantal mogelijkheden.
We denken er bijvoorbeeld aan om op de dagen dat er een high tea zou zijn, hartige en zoete taarten af te
leveren bij de receptie van het betreffende huis, vergezeld van een vrolijke kaart. Op deze manier blijven we
toch betrokken. In samenwerking met SMAAK zijn we aan het onderzoeken of we voor € 5,- maaltijden aan huis
kunnen bezorgen voor gasten van onze buurtkeukens en wellicht voor ouderen in onze omgeving die daar
behoefte aan hebben. We willen beginnen met 15 maaltijden op maandag en vrijdag. Dat is beperkt maar
beginnen voorzichtig omdat we nog niet precies weten hoe en of we de logistiek van de bezorging rond kunnen
krijgen. Voor ons is dit nieuw, maar biedt wel kansen. Mogelijk doen we voor deze service ook een beroep op
ste
jullie. Hetzij bij het helpen van het koken van de maaltijd of het weg brengen ervan.’ Einde fragment 1 update.
Gedurende de eerste lock down hebben we in samenwerking met SMAAK op de dinsdagen en vrijdagen
maaltijden naar verschillende gasten gebracht.
Met de bezorging is gestopt toen onze buurtkeukens begin juli weer
open mochten met maximaal 30 gasten. In de periode januari t/m
maart 2020 ontvingen we in het centrum tussen de 50 en 60 gasten
per avond. Bij de herstart in juli kwamen 28 gasten per avond tot de
volgende lock down in oktober. Om ook tijdens de nieuwe lock down
in contact te blijven met onze gasten en vrijwilligers zijn we op 10
november gestart met een take away hoofdgerecht op de dinsdagen
wanneer de buurtkeuken in het centrum normaal gesproken open zou
zijn. Daarnaast hebben we met ingang van juli voor onze vrijwilligers
niet wekelijks maar maandelijks een update gemaakt zodat zij, ook
die niet actief konden zijn, op de hoogte bleven van wat er speelde.
Voor de buurtkeuken in Schalkwijk hebben we in samenspraak met
het Open Huis geprobeerd een andere invalshoek te kiezen voor de
maaltijden.
Eind juni hebben we samen met het Open Huis in Schalkwijk
gekeken hoe we daar langzaam maar zeker de maaltijden op deze
locatie weer konden opstarten. Naast onze tweewekelijkse
buurtkeuken organiseert het Open Huis een gratis maaltijd voor 80 tot
100 gasten per avond.
Bezorgmaaltijden worden voorbereid
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Gezien de corona maatregelen konden er 30 gasten per avond komen. We besloten tot een samenwerkingsoefening waarbij onze doelgroepen een kans zou krijgen weer te komen eten. Vijf weken zorgden we om en om
voor de buurtkeuken en konden 10 gasten van onze buurtkeuken zich aanmelden en 20 van het Open Huis. 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 weer opstarten van de maaltijden was het ook een samenwerkingsoefening
tussen beide organisaties met verschillende doelgroepen en verschillende eetformules: betalen onze gasten
voor de maaltijd, kan bij het Open Huis gratis worden gegeten; wordt bij het Open Huis een gebed uitgesproken
voorafgaand aan de maaltijd, wordt bij onze buurtkeuken een stil moment gehouden; eten onze vrijwilligers
gezamenlijk voor binnenkomst van de gasten, eten de vrijwilligers van het Open Huis samen met de gasten.
Genoeg zaken om met elkaar naar te kijken en uit te proberen. Tijdens de proefperiode hebben we een enquête
gehouden onder de gasten om hun ervaringen bij evaluatie mee te kunnen nemen. Na 5 keer is er geëvalueerd
en is met elkaar geconcludeerd dat het een positieve en waardevolle periode is geweest ook om elkaars
organisaties beter te leren kennen. De toonverschillen bleken gevoelsmatig klein te zijn, de waardering voor
elkaars inzet gegroeid en t.z.t. zal onderzocht worden of nauwere samenwerking mogelijk is.
In Schalkwijk zijn we geen take away maaltijden gaan doen omdat het enthousiasme voor afhalen te minimaal
was.
Effect
Wijkgebouw Effect ligt aan de Nieuwe Groenmarkt en gasten van Effect komen daar wekelijks bij elkaar om
samen te eten. In 2019 hebben wij voor hen maandelijks de hoofdmaaltijd gekookt en het dessert gemaakt. Het
kookplan voor 2020 lag klaar maar hebben daar door de corona geen gevolg aan kunnen geven.
Stichting Lotuscollege - SMAAKHaarlem
Begin 2020 hebben we contact gelegd met het Lotus College/SMAAKHaarlem. Het Lotus College richt zich op
mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18-30 jaar. Het draagt zorg voor een horecaopleiding
waarbij de student kan kiezen uit twee richtingen: werken in de keuken of in de bediening. Het is een leer-werk
traject waar (opleidings-)restaurant SMAAKHaarlem in de Waarderpolder onderdeel van is. Afgesproken is dat
studenten stage kunnen lopen bij onze buurtkeukens en high teas. Van beide kanten is daar met heel veel
plezier aan begonnen, totdat corona ook daar roet in het eten gooide. Waar corona geen vat op kreeg was het
koken van de avondmaaltijden voor Spaarnezicht. Hiermee is 1 juni 2020 gestart. Een aantal van onze
vrijwilligers helpt in de keuken van SMAAKHaarlem om samen met een aantal studenten deze maaltijden van
maandag t/m vrijdag klaar te maken. Spaarnezicht biedt 24 uurs opvang voor en begeleiding aan maximaal 22
dak- en thuisloze jongeren. Verblijf in Spaarnezicht bestaat uit bed, brood, bad en begeleiding. Begeleiding
bestaat uit het kijken naar wat nodig is om de regie zover mogelijk over het leven terug te krijgen. De Antonius
Gemeenschap heeft het koken van de avondmaaltijden voor Spaarnezicht overgenomen van Stem in de Stad
nadat zij daarmee zijn gestopt. Half december heeft Spaarnezicht het contract met ons een jaar verlengd, en wij
het contract met SMAAKHaarlem.
High tea
Onder de titel “Antonius schenkt thee” gingen we begin dit jaar van start. De planning van de high teas waar en
wanneer viel ook in duigen en zijn we op zoek gegaan naar wat wel haalbaar was. In de eerste maanden
hebben we verschillende keren taart en chocola bij de Janskliniek afgegeven. In de loop van juni hebben
vrijwilligers de high teas thuis of in de parochie van de Groenmarktkerk klaargemaakt en deze bij de ingang
afgeleverd. Daarnaast hebben we op verzoek voor een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen een high tea
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verzorgd, bijvoorbeeld voor een jarige bewoner. Begin december zijn we van start gegaan met het aanleveren
van high teas bij Nieuw Delftweide volgens een rooster dat is opgesteld door een coördinator van Nieuw
Delftweide. Daar zijn wij met name voor de bewoners heel blij mee.
Soep Support
We hebben het initiatief genomen om op laagdrempelige wijze
nieuwe netwerken te creëren voor saamhorigheid en zo nodig voor
raad en daad. Vanaf oktober koken vrijwilligers elke woensdag een
pan verse maaltijdsoep. Voor een minimale prijs kan de soep
worden afgehaald en thuis worden opgegeten. Kleine groepjes
mensen worden hierdoor met elkaar verbonden. Kort nadat we in het
centrum bij de Groenmarktkerk hiermee van start zijn gegaan gaf de
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen aan dit
ook in Schalkwijk te gaan doen en tegen het einde van het jaar ook
de Fonteinkerk in Haarlem noord. Geconcludeerd kan worden dat
Soep Support is uitgegroeid tot een nieuw contactmoment tussen
mensen in verschillende buurten van Haarlem. Afgesproken is dat
we tot 1 april 2021 met Soep Support doorgaan.
Antonius in de keuken
De bemensing van onze buurtkeukens was het hele jaar goed. Een
aantal vrijwilligers heeft aangegeven weer te komen wanneer het
virus onder controle is.
Ontwerper logo Marcel Kooij

Antonius viert kerst
Het Open Huis in Schalkwijk had het idee geopperd om mensen te vragen of zij bereid waren iemand die alleen
was rond de kerstdagen thuis uit te nodigen. Voor degenen die dat wilden doen ontvingen zij een 3-gangen
kerstmenu met alles erop en eraan. Het enthousiasme hiervoor was groot: 300 kerstmenu’s. Aan ons werd
gevraagd de hoofdmaaltijd te maken.
Verspreid over twee dagen hebben we dat met onze vrijwilligers en studenten van SMAAK met heel veel plezier
gedaan. Het resultaat mocht er zijn! Naast de 300 maaltijden hebben we 23 take away kerstmaaltijden voor onze
eigen gasten gemaakt: hoofdgerecht, inclusief voorgerecht en dessert.

Met dank aan Stem in de Stad voor gebruik van de keuken.
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3. Armoede en perspectief
De Antonius Gemeenschap zet zich in tegen het onrecht van armoede. We zamelen producten in voor de
zogenaamde 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 Huispakketten. 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 door het Open Huis verspreid in
Schalkwijk. Lang houdbare etenswaren, maar ook huishoudelijke- en drogisterij-artikelen zoals shampoo en
wasmiddelen zijn van harte welkom. Voor meer informatie https://hetopenhuishaarlem.nl/open-huis-pakket/
De 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 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. Ze wil organisaties en bedrijven die iets
doen rondom het thema kinderarmoede met elkaar verbinden om zo een gezamenlijke vuist te vormen tegen
deze problematiek.
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 21 mei 2019 een avond georganiseerd waarvoor verschillende jongerenorganisaties en kerken
werden uitgenodigd om zowel de problematiek te bespreken als een reeks van bestaande initiatieven rondom
het thema kinderarmoede. Die avond werd ook het voorstel van de Protestante Diaconie en de Antonius
Gemeenschap gedaan om een Haarlemse Alliantie tegen
Kinderarmoede op te richten. Zo concreet en doelgericht
mogelijk, niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin.
Dit werd positief ontvangen. Vanaf die tijd is een werkgroep
actief, die naast de Protestante Diaconie en de Antonius
Gemeenschap werd versterkt door vertegenwoordigers van
Haarlem Effect en Stichting Leergeld. Deze werkgroep
begon met het inventariseren van organisaties en activiteiten
in en rond Haarlem die zich bezighouden met kinderarmoede.
In een aantal bijeenkomsten met verschillende organisaties is
de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Haarlemse
alliantie onderzocht. Er is geconcludeerd dat er voldoende
draagkracht is om de alliantie verder uit te bouwen. In de
eerste helft van 2021 zal er toegewerkt worden naar een
projectplan voor de eerste concrete stappen richting de
nobele doelstelling om de gevolgen van kinderarmoede in
2030 terug gedrongen te hebben.
Ontwerper logo Dante Eryilmaz
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De Haarlemse Jongerenraad
In samenwerking met het Lyceum Sancta Maria, het Eerste Christelijk Lyceum en gemeente Haarlem, heeft de
Antonius Gemeenschap het initiatief genomen 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 deze twee middelbare scholen, die samen met medewerkers van de gemeente aan de slag gaan
om een manier te zoeken naar oplossingen voor problemen.
De leerlingen krijgen onderwijs over gemeentepolitiek aan de hand van actuele ontwerpen, leren voorstellen te
ontwikkelen en te presenteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de jongeren leren hoe ze invloed kunnen
uitoefenen op hun omgeving en de gemeente krijgt inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelingen voor de
toekomst.
Op 20 november 2019 werd de Jongerenraad officieel geïnstalleerd in de raadzaal van het Stadhuis door
wethouder Jur Botter. De jongeren waren door hem en burgemeester Jos Wienen niet alleen uitgenodigd voor
de installatie maar ook om een jaarthema te kiezen voor het schooljaar.
Ambtenaren presenteerden voorstellen voor de thema’s Armoede, Klimaat, Immigratie en integratie en Jong zijn
in Haarlem. Met een ruime meerderheid van stemmen werd het thema ‘Jong zijn in Haarlem’ gekozen, waarmee
de jongeren aan de slag zijn gegaan. Voor meer informatie: www.haarlemsejongerenraad.nl.
Tot maart 2020 werden de jongerenraad bijeenkomsten klassikaal gegeven. Doordat de scholen acht weken
dichtgingen en door de schoolleiding werd aangegeven dat er voor het einde van het schooljaar 2020 weinig tot
geen tijd aan de digitale doorstart van de Jongerenraad kon worden besteed is afgesproken in het nieuwe
schooljaar weer verder te gaan. In november was het zover met een les debatteren en presenteren in de Pletterij
door Marceline Schopman. Het was een prachtige en bruisende bijeenkomst.
De komende tijd zullen we binnen het thema ‘Jong zijn in Haarlem’ colleges geven over Jongeren en armoede
en Jongeren en geestelijke gezondheid.

4. Vrede en gerechtigheid
Als ambassadeur van vrede voor 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 o.a. het Haarlemse Vredesconvenant voortgekomen dat inmiddels door 30
verschillende organisaties in de stad is ondertekend. Deze ondertekenaars participeren in de voorbereiding van
de vredesweek.
Vredesweek 2020
Sinds 2014 organiseert de Antonius Gemeenschap als ambassadeur van Pax voor vrede de Vredesweek in
Haarlem. De eerste jaren maakten we de programmering vaak zelfstandig. Het in 2018 door ons opgestelde
Vredesconvenant werd door 19 organisaties in Haarlem ondertekend en in 2019 door nog eens 11. Dit bood de
mogelijkheid voor een bredere opzet van de Vredesweek.
We kunnen stellen dat we gezamenlijk in 2020 het beste programma hebben kunnen neerzetten sinds wij ons inspannen om
de vredesweek tot een succes te maken. Hieronder een korte samenvatting van de week.
Het thema van de Vredesweek was ‘Vrede verbindt verschil’ en is gehouden van 19 t/m 27 september. Met
inachtneming van de corona maatregelen kunnen we terugkijken op een prachtige vredesweek.
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Op 19 september startte de vredesweek met ons gebruikelijke Aperitief voor de ziel elke 3 zaterdag van de
maand, werd bijgewoond door 40 bezoekers en stond in het teken van de vredesweek. De dienst werd begeleid
met zang door het Hofkoor en pianist Ronald Busser.
De Diversiteitsviering op zondag 20 september werd 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 werd omlijnd met prachtige zelfbedachte dans door Dansgroep Haarlem 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.

Dansgroep Haarlem
ste

Het Vredesgebed vindt elke 1 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 vredesweek als uitgangspunt. Het waren sfeervolle vieringen.
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De Kinderkunstlijn heeft voorafgaande aan de vredesweek 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 aan de kunstwerken gewerkt hetgeen bleek uit het prachtige resultaat. De
Doopsgezinde kerk in Haarlem heeft de kunstwerken tentoongesteld en is bezocht door 60 mensen.
De kunstwerken hebben tot 17 oktober in de Groenmarktkerk gehangen, waarna de werken weer zijn
teruggegaan naar de scholen.
Dialoog in de Pletterij, geleid door Michael Struis, rondom het thema “Het Spaarne verdeelt, het Spaarne
verbindt”: met een aantal deskundigen werd gediscussieerd over de ogenschijnlijke kloof tussen Haarlem
centrum en Schalkwijk: Hoe is die ontstaan en hoe kunnen wij die lenigen? Via een livestream kon worden
meegekeken. Het debat kan worden teruggekeken op https://www.youtubebe.com/usrer/MCHHaarlem/
De Maaltijd met stellingen op 23 september zijn we met 10 gasten in gesprek
gegaan aan de hand van stellingen van Ernest Sprong van het Haarlems Platform
voor Religie en Levensbeschouwing. Hij gaf een korte inleiding met stellingen en
uitspraken over vrede en verbinding. Hierover werd tijdens de lunch met elkaar
nagedacht en gesproken.
Lezing van Raoul Heertje donderdagavond 25 september. Het was nog even
spannend of de lezing door de opleving van corona door kon gaan. Gelukkig werd
door de burgemeester groen licht gegeven. De lezing ging over Raoul’s bezoek
aan Israël, waar ook een televisiedocumentaire over is gemaakt. Hij bezocht Israël
waar hij jarenlang heeft gewoond opnieuw, met de vraag of hij beter had kunnen
blijven wonen in Israël of dat 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 waar door menigeen
gebruik van werd gemaakt.
Raoul Heertje

Theater op de Stoep, een theaterstuk gemaakt door ongedocumenteerden uit verschillende culturen over
eenzaamheid en integratie werd opgevoerd in de Groenmarktkerk en door 45 mensen bezocht. Een
indrukwekkend 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 i.s.m. met Bureau
Discriminatie Zaken en verschillende kerken in
Schalkwijk. De wandeling vond plaats in Schalkwijk en
tijdens de route is stilgestaan bij een aantal plekken
die extra getroffen waren door corona, zoals
verpleeghuizen, ziekenhuis, politiebureau, scholen en
winkels. Ruim 60 mensen liepen ondanks de
stromende regen mee. Singer-songwriter Ivo Bernard
zong vredesliederen aan het begin en einde van de
wandeling.
Ivo Bernard zingt vredesliederen tijdens Walk of Peace
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5. Geloof en samenleving
Wij 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
e
to Church, Stadklooster Haarlem, het maandelijkse vredesgebed en het Aperitief voor de ziel dat we elke 3
zaterdag van de maand in de Groenmarktkerk vieren.
Take me to Church
Ieder jaar in oktober organiseert de Antonius Gemeenschap samen met het Poppodium Patronaat het festival
Take me to Church, een evenement waarbij bekende artiesten optreden in enkele kerken in Haarlem. Op deze
manier willen we jonge mensen laten zien wat een kerk is en wat dat met je kunt doen als je erbinnen bent. Dit
jaar vond het festival om bekende reden niet plaats. We hopen in 2021 weer een Take me to Church te kunnen
houden.
Stadsklooster Haarlem
Het Stadsklooster Haarlem is een initiatief van de Antonius Gemeenschap, de Protestantse Gemeente Haarlem,
de Doopsgezinde Gemeente, stichting Kerk zonder Grenzen en een aantal katholieke parochies in en Haarlem.
Onder het motto: “Stilte, aandacht en schoonheid”, biedt het Stadsklooster verschillende mogelijkheden voor
mensen om stil te staan en na te denken over het leven. Zo zijn er stiltemeditaties op verschillende locaties elke
werkdag om samen met anderen in stilte te mediteren. De locaties en tijden staan op
info@stadskloosterhaarlem.nl
De kloosterwandelingen langs vroegere kloosters in
Haarlem, de kloostermaaltijden met een spreker zijn stil
komen te liggen. Wel konden twee stilteconcerten in de
Groenmarktkerk gehouden worden. Een concert waarbij
klassieke muziek en stilte elkaar afwisselen en werden
bezocht door gemiddeld 60 mensen per keer.
Vredesgebed en Aperitief voor de ziel en voorgaan bij vieringen in de Groenmarktkerk
Het vredesgebed wordt voorgegaan door voorgangers uit verschillende religies en organisaties. Zij vertellen hun
verhaal over hoe men naar vrede kijkt, wat men eraan kan doen om blijvend vrede te houden, te beginnen in
Haarlem.
e

Het Aperitief voor de ziel is een laagdrempelige viering die elke 3 zaterdag van de maand om 16.00 uur in de
Groenmarktkerk wordt gehouden. Tijdens een korte viering staan de woorden van Franciscus van Assisi of
Antonius van Padua centraal en wordt stil gestaan bij de noden van de wereld, ons land, onze stad en onze
gemeenschap. De vieringen worden muzikaal begeleid o.a. door singer-songwriter Ivo Bernard en het Hofkoor.
De vieringen worden al jaren trouw bezocht door zo’n 20 tot 30 bezoekers en draagt bij aan het gevoel van de
gemeenschap die wij graag samen willen zijn.
Enkele malen per jaar gaat de Antonius Gemeenschap voor in de reguliere viering van de Groenmarktkerk. De
oorsprong van de Antonius Gemeenschap komt hieruit voort.

Antonius Gemeenschap
6. Algemeen
Publiciteit
Regelmatig kregen we enthousiaste reacties en complimenten over de activiteiten van de Antonius
Gemeenschap. Dit betekent dat mensen ons zien en horen. Daar zijn we heel blij mee: meer bekendheid ook
betekent dat we meer kunnen doen voor anderen.
In 2020 haalde de Antonius Gemeenschap het nieuws met een overzicht van de vredesweek en een interview
met Raoul Heertje over zijn bijdrage aan de vredesweek. Het initiatief van Soep support kwam eveneens in het
nieuws waardoor mensen geïnspireerd werden dit initiatief financieel te ondersteunen.
Op 24 december werden we met SMAAKHaarlem genoemd in een artikel over het kerstmaaltijd initiatief van het
Open Huis.
Vrijwilligers
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers hebben we dit jaar nog veel kunnen doen. O.a. bij de ondersteuning van
verschillende projecten, zoals de vredesweek, de vieringen, de Haarlemse Jongerenraad, het Stadsklooster,
Soep support, koken, maaltijden naar gasten brengen, de high teas, helpen met het bereiden van maaltijden bij
SMAAKHaarlem en de high teas.
Bestuur
Algemeen bestuurslid Marcel Kooij is op eigen verzoek teruggetreden en hebben we Bernadette Meertens in
ons bestuur welkom mogen heten. Er is hard gewerkt. In samenspraak zijn o.a. door Onbegrensde Zaken zijn
fondsen benaderd voor ondersteuning van verschillende projecten. Een van de bestuursleden is afvaardigde in
het bestuur van Kerk zonder Grenzen die de verantwoordelijkheid van het Stadsklooster op zich heeft genomen.
Onderzocht wordt op welke wijze we in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de Groenmarktkerk en
gekeken wordt of de huidige organisatie voldoende is voorbereid op de toekomst.
023DOEN.nl
Deze organisatie helpt ons met het verbeteren van de website, heeft het promotiefilmpje voor de website
gemaakt, kijkt en denkt met ons mee naar zaken die op ons pad komen en naar mogelijkheden voor de
toekomst.
Contacten met derden
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 2020 o.a. samen met:
De Groenmarktkerk

Goes PR en Entertainment

Pax voor Vrede

30 deelnemende organisaties aan de Vredesweek

Haarlem Effect

Woonzorgcentrum Schalkweide

Stem in de Stad

Woonzorgcentrum Nieuw Delftweide

Het Open Huis

Kennemerhart, de Janskliniek

De Protestantse diaconie

Het Lotus College-SMAAKHaarlem

De diaconie van de Oosterkerk

De Raad van Kerken

Antonius Gemeenschap
Kerk zonder Grenzen

Breed diaconaal overleg Schalkwijk

PKN Bavo

Spaarnezicht

Het Patronaat

Wereldkoor Voice

Bedrijf en Samenleving

023DOEN.nl

Het Sancta Maria Lyceum

De Doopsgezinde Gemeente Haarlem

Het Eerste Christelijk Lyceum

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur

Stichting Leergeld

COC Kennemerland

Fonteinkerk

Kerk van Jezus Christus

Financiële steun ontvingen wij o.a. van:
Het Jacob Godshuis

Particuliere donateurs

De Broeders penitenten

Het Pinfonds

Caritas Boaz parochies

Vincentius

Caritas Groenmarktkerk - Bavo

Fonds Weeshuis Doopsgezinde kerk

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem

Landelijk netwerk DAK

Het Heilige Kerstgilde

Predikfonds Doopsgezinden
Fonds Wijlen Doctor Jaco
JC Ruigrok Stichting
Church of England
Parochieel Diaconaal Fonds

7. Financieel overzicht
Het financiële overzicht van 2020 is binnenkort te lezen op de informatiepagina van onze website

www.antonius-gemeenschap.nl

