Antonius Gemeenschap
Nieuwsbrief juli – september 2021
Beste mensen,
De herfst is begonnen en december met Sint Nicolaas, Kerst en het einde van het jaar komt al weer
snel dichterbij. Zo zitten we alweer in het laatste kwartaal van 2021.
We zijn blij dat we in dit afgelopen kwartaal weer van start zijn gegaan met onze buurtkeukens in
Schalkwijk en het centrum. Een vreugde om zowel de vrijwilligers als de gasten weer te mogen
ontmoeten.
We kijken in deze nieuwsbrief ook terug op zesde editie van de Vredesweek die we ook dit jaar
weer als Ambassade van Pax voor Vrede hier in Haarlem met vele anderen hebben mogen
organiseren.
En we blikken vooruit op een bijzondere december maand in de Groenmarktkerk, ons thuis.
Wim Blüm
voorzitter

Antonius Kookt
De afgelopen drie maanden hebben we Antonius Kookt vanwege de coronamaatregelen op
aangepaste wijze weten voort te zetten. Elke veertien dagen is er in het centrum gekookt voor
mensen die de maaltijden konden en wilden komen ophalen.
In overleg met al onze vrijwilligers hebben we gekeken naar wat voor ons het beste moment zou
om onze buurtkeukens weer te heropenen. We zijn toen uitgekomen op een herstart in september
omdat dan de meeste vrijwilligers hun tweede corona vaccin gekregen hadden.
We zijn op 7 september van start gegaan in Schalkwijk Met de eerste twintig gasten was het of we
niet waren weggeweest. Mensen ontmoeten elkaar weer, raakte, leek het, niet uitgesproken en ztte
direct na de maaltijd hun naam weer op de lijst voor over veertiendagen.
Dat zelfde gebeurde op 14 september in het centrum. 34 gasten die genoten van een heerlijke soep,
stamppot en yoghurt.
De vrijwilligers leken alles nog te weten en het kookproces liep weer als een treintje.

High Tea
Ondanks de coronamaatregelen zijn de High Teas de afgelopen
tijd door kunnen gaan, zij het in een wat aangepaste vorm.
De hapjes werden gemaakt bij enkele vrijwilligers thuis of in
de keuken van de Groenmarktkerk. Daarna is alles naar de
diverse verzorgingshuizen gebracht en daar aan de deur
afgegeven. Personeel van de tehuizen nam het vanaf daar over.
Begin september is voor de eerste keer weer een high tea gehouden in een van de huiskamers van
het verzorgingstehuis Schalkweide. De hapjes werden er gemaakt, bewoners kwamen er van
genieten en onze vrijwilligers gingen met hen in geanimeerd gesprek.
Vredesweek: Inclusief samenleven – wat doe jij in vredesnaam?

De Vredesweek liep dit jaar van 18 tot en met 26 september. Het thema van deze editie was:
‘Inclusief samenleven – wat doe jij in vredesnaam?’
Hoewel dit prachtige thema een tal van mooie invalshoeken kent is het programma dit jaar relatief
ingetogen gebleven in vergelijking met andere jaren. Toch kijken we terug op een tal van pareltjes.
De Regenboogviering. 19 sept.21
In samenwerking met diverse voorgangers uit verschillende Christelijke denominaties en Bureau
Discriminatie zaken werd er weer een bijzondere Regenboogviering neergezet waarbij de
veelkleurigheid en seksuele diversiteit van Haarlem gevierd werd. Dit jaar was het thema: ‘De
liefde wint’, verwijzend naar de Liebe Gewinnt-beweging in Duitsland waar (katholieke) pastores
tegen het gezag van Rome in toch huwelijken van gelijke seksen inzegent.
Zo’n 120 mensen waren hierbij aanwezig en een kleine 70 genoten na de viering buiten nog na van
een ‘ijsje koude oorlog, we hopen dat het smelt’ van Caronne en of een kop koffie geserveerd vanuit
de tuk-tuk van de Protestante Diaconie.
Vredesgebed voor stad en wereld, 20 sept 21
Al meer dan 30 jaar vindt er in de Groenmarktkerk op de eerste maandag van de maand na het
luiden van de sirenes het Vredesgebed plaats. Traditie getrouw vindt dit vredesgebed ook plaats op
de maandag in de Vredesweek. In het kader van het thema “Inclusief samenleven” stond de
toegankelijkheid van onze stad centraal voor mensen met een beperking. Het verhaal werd verteld

door Femke Schukking, zij is ambassadeur van de toegankelijke stad’. Zij zit zelf in een rolstoel en
spant zich, samen met anderen in om in Haarlem soms letterlijk drempels weg te nemen.

De toegankelijke stad 22 sept.21
Op woensdag in de vredesweek, hebben we samen met een aantal mensen van de toegankelijke stad
gestaan op de Grote Markt waar we aan vele mensen aandacht hebben gevraagd voor de
toegankelijkheid van de stad. Pauline van Heuven, zelf slechtziend, liet mensen ervaren hoe het is
om door de stad te lopen als je zo slecht ziet als zij. Dat deed ze aan de hand van een speciale
ervaringsbril. Het viel veel tegen hoe dat gaat. Je struikelt voordat je het weet of bent al ergens
tegen aan gelopen voor je het door hebt.

Vrouwenvoetbal. 23 sept 21
Dames uit culturen waarbinnen het helaas niet gebruikelijk is dat vrouwen deelnemen aan sport,
stonden om 9.30 uur klaar om te gaan voetballen. Helaas waren er vrijwel geen mensen die de
uitdaging - tegen hen spelen - durfden aan te gaan. Daarom hebben maar tegen elkaar gespeeld met een enthousiasme waar een ieder wat van kan leren.
Woord en gebedsdiensten 21 sept en 24 sept 21
Zoals elke dinsdag en vrijdag heeft Broeder Savio deze keer zijn middagdiensten in het teken gezet
van de vrede en het thema van deze week. Met prachtige woorden bracht hij ons naar een nieuwe
weg voor vrede.
Gospelkoor Pata pata 25 sept 21
Gospelkoor Pata pata is het enige kleurrijke Gospelkoor uit Haarlem. Wij mochten in deze
vredesweek genieten van hun allereerste publieke optreden.
Liederen uit verschillende landen in verschillende talen werden gezongen, terwijl gelijktijdig
gedanst werd. De vijftien zangers lieten ons horen wat het betekent om een Gospelkoor te zijn.
Burendag 25 sept. 21
Stem in de stad heeft samen met het wijkcentrum Effect een heerlijke brunch geserveerd. Lekkere
broodjes, eitjes, salade, soep en noem maar op.
De gesprekken waren geanimeerd en de ontmoeting van mensen uit de buurt was gelukt.
Zo kunnen wij ons zo langzamerhand een sociale, maatschappelijke en spirituele straat noemen. Al
de organisaties op de Nieuwe Groenmarkt werken samen op de verschillende terreinen.
Multiculturele middag 25 sept 21
Mensen uit onder meer Suriname, Marokko en Syrië vertelde ons in de Kerk van Jezus Christus in
Schalkwijk hun verhalen. Verhalen hoe men hier gekomen is, wat men in Nederland mag ervaren en
wat anders is dan in het land van waar ze komen. Men luisterde naar elkaar. Iedereen had voor de
gelegenheid iets lekkers meegenomen om van te proeven. De mooie ontmoeting heeft zeker
bijgedragen aan meer onderling begrip.
Kerkdiensten 26 sept. 21
Een aantal kerken hebben op de laatste dag van de Vredesweek hun diensten in het teken gezet van
het thema van dit jaar. Wij, als ambassadeurs van de vrede hebben dit als heel positief ervaren. Op
vele plekken was er aandacht voor de vrede tussen mensen.

Stilte concert 26 sept. 21
Als afsluiting van de week was in samenwerking met het Stadsklooster een stilte concert
Het was gelijktijdig de start van haar seizoen. Het prachtige stilteconcert in de Groenmarktkerk
werd verzorgd door trompettist Andre Heuvelman, Cinema Paradiso en Cherry Duyns.
Een zeer indrukwekkende afwisseling van stilte, teksten en muziek.
Nieuwe ondertekenaars vredesconvenant
Twee organisaties hebben dit jaar het vredesconvenant willen ondertekenen. De Bahai groep in
Haarlem en de organisatie Kerk zonder Grenzen, waaronder ook het Stadsklooster valt.
Het kader voor alle vredesactiviteiten zijn de uitgangspunten zoals ze staan vermeld in onze
Vredesverklaring die tot nu toe door dertig organisaties is ondertekend, waaronder kerken,
moskeeën, politieke partijen en maatschappelijke organisaties:
 vreedzaam en respectvol samenleven,
 open staan voor en nieuwsgierig zijn naar anderen,
 elkaar aanspreken op oordelen en onverdraagzaamheid,
 elkaar leren kennen,
 je laten verrassen door de verschillen en je verbazen over overeenkomsten.

De Haarlemse Jongeren Raad
Het schooljaar is weer begonnen en daarmee kijken we uit naar het begin van alweer het derde jaar
van de Haarlemse Jongerenraad. Dit jaar zal het Haarlem College mee gaan doen, wat we als een
mooie toevoeging zien. Het Sancta Maria Lyceum is ook weer van de partij. Of het Eerste
Christelijke Lyceum dit jaar gaat meedoen, is nog even de vraag, ze weten niet of ze dit jaar een
docent kunnen vrijmaken voor de begeleiding op school. We hopen eind november weer een start te
maken.
De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede
Het afgelopen kwartaal zijn we bezig geweest met het opstellen van een alliantieverklaring.
Dat mondde 15 oktober uit in de ondertekening van die verklaring door ons en onze
partnerorganisaties. Hiermee verbinden we ons aan de doelstelling dat in 2030 geen enkel kind
meer de gevolgen van armoede hoeft te ondervinden. We verwachten dat twaalf andere organisaties
zich zullen aansluiten wat mooi begin zal zijn van de alliantie hier in Haarlem.
In de media
In het Haarlems Dagblad heeft een stukje gestaan over de Vredesweek die er toen nog aan zat te
komen. Ook de Alliantie tegen Kinderarmoede kreeg enige aandacht in de krant.
Wordt Vriend van Antonius
Tal van mensen zijn het al op tal van verschillende manieren: vriend van de Antonius Gemeenschap.
Voor zover u dat nog niet bent, willen we u vragen dat te worden.
U kunt ook u nalatenschap voor onze stichting beschikbaar stellen
Het kan door ons financieel te steunen met een maandelijkse of jaarlijkse vaste bijdrage.
U kunt zich ook aanmelden om af en toe te helpen, bijvoorbeeld een keer bij een high tea of met het

koffieschenken bij een concert of lezing. Misschien bent u heel handig met geluidsapparatuur of
speelt u heel verdienstelijk een muziekinstrument, en wilt u daarmee af en toe een leuke bijdrage
leveren. Het is allemaal heel erg welkom
Laat het ons dus weten. En kom vooral ook met suggesties waar we zelf nog niet eens aan hebben
gedacht. We zijn te bereiken via wim@antonius-gemeenschap.nl en 06-33788675.
Uw bijdrage kunt u storten op St. Antonius-Gemeenschap
NL27INGB0007784075
We zijn een ANBI organisatie

Activiteit van het stadsklooster
Vanaf vrijdag 15 oktober start Stadsklooster ook met schrijfmeditaties in de Groenmarktkerk. De
meditaties zijn tweewekelijks op vrijdagochtend en worden gegeven door Susanne Gijsbers van
verhaalvormen.nl. Deze ochtenden zien er als volgt uit:
We beginnen met een gedicht of een inspirerende tekst en een moment van stilte. Dan krijg je een
korte schrijfopdracht naar aanleiding van het thema van die ochtend. Het schrijven gaat als vanzelf.
Je krijgt handvatten aangereikt waarmee het moeiteloos gaat. Herinneringen komen in geuren en
kleuren terug. Ook het voorlezen van je tekst en luisteren naar de teksten van anderen is een

onderdeel. Voorlezen is vrijwillig. We zijn met een kleine groep. We luisteren zonder commentaar
op elkaars teksten te geven. Vaak sluiten we af met een dichtvorm.
Schrijven doen we met de hand, met pen en papier. Je hebt geen schrijfervaring nodig om deel te
nemen. Iedere ochtend is los te volgen en telkens is er een ander thema.
Tijd 10.00 – 11.30 uur, kosten 7,50. Inschrijven via www.stadskloosterhaarlem.nl

Tot slot: het recept van het kwartaal:
Boerenpompoensoep (4 personen)
Ingrediënten:
500 gr pompoen geschild en in stukjes
1 ui in ringen
1,5 ltr water
½ tl zout
1,5 dl sinaasappelsap
1,5 dl room
2 tl kerriepoeder
Bereiding:
Doe de pompoen, de ui en het zout met het water in een pan
Kook de pompoen afgedekt in 15 min gaar
Giet af en bewaar het kookvocht
pureer de pompoen en ui met bv een staafmixer.
Voeg 1, 5 dl achtergehouden kook vocht, het sinaasappelsap, de room en de kerriepoeder toe.
Pureer het mengsel met al het vocht tot een gladde soep
Zet de soep in de koelkast en serveer hem koud
Als je de soep warm wilt serveren kun je het op een laag vuurtje verhitten, maar laat het niet meer
koken.
Lekker met een stukje stokbrood en roomboter
Bon apetito.

