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Wie anderen niet wil eren, wordt niet geëerd.                                                                                                                     
Wie anderen niet wil waarderen, vindt zelf geen waardering.                                                                                           
Wie niet moe wil worden, vindt geen rust.

Als iemand kwaad wil doen, vraagt hij zelden raad.                                                                                                              
Als iemand iets goed wil doen,                                                                                                                                                  
doet hij zijn best van velen raad te krijgen. 
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1. Voorwoord

We gingen het jaar 2021 van start in een lockdown. Met onze kookactiviteiten op een laag pitje. Geen buurtres-
taurant, wel afhaalmaaltijden. Geen High Tea’s op de afdelingen in de verzorgingstehuizen, maar de lekkere 
hapjes afgeven aan de deur. Geen grote ontmoetingen, wel een hart onder de riem bij Soep Support. Ook onze 
andere activiteiten werden hier door geraakt.  Geen fysieke bijeenkomsten voor de Haarlemse Alliantie Tegen 
Kinderarmoede, wel online-activiteiten. Geen bruisende discussie van de Jongerenraad in de raadzaal of op een
van de deelnemende scholen maar ook digitaal. Het hybride werken leek ook voor de Antonius Gemeenschap 
het nieuwe normaal te worden terwijl onze kracht in de ontmoeting van mensen zit. 2021 was een jaar van vol-
houden en roeien met riemen die wel corona proof waren. 

Al met al kijken we toch desondanks alle beperkingen terug op een goed jaar.  We hebben al onze vrijwilligers 
vast weten te houden en zelfs een aantal erbij gekregen. 

Het contact met het grootste deel van onze bezoekers aan de buurtkeukens is overeind gebleven.

De Haarlemse Jongerenraad heeft mooie plannen ingediend bij de gemeente en daar zijn ook successen ge-
boekt. 

De Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede is nu ook formeel een feit. 

Om zo maar een paar punten vanuit het afgelopen jaar te benoemen waarover wij u in dit jaarverslag willen in-
formeren.  

We zijn in het bijzonder dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Dankzij hun zijn we een 
mooie organisatie die in 2021 alweer het achtste jaar bestaansjaar vierde.

Ook zijn we dankbaar voor alle partners waarmee we hebben mogen samenwerken het afgelopen jaar omdat 
die samenwerking nauw verbonden is met de enige regel die de Antonius Gemeenschap hanteert. Namelijk: 
‘Niets te ondernemen zonder eerst de samenwerking te hebben gezocht met andere partners in de stad.’ Dit om-
dat wij geloven dat samenwerken het duurzaamst is en bijdraagt aan solidariteit.

Zo verlangen we samen op weg te zijn, naar een mooiere en meer vreedzame stad voor alle mensen. 

Vrede en alle goeds, 

Wim Blüm 

Voorzitter Antonius Gemeenschap. 
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2. Antonius Kookt                                                                                     

Koken in Centrum en Schalkwijk     
Koken in tijden van het “nieuwe normaal”. 

Het leek haast gewoon te worden. Zodra een lockdown van kracht ging sloten de buurtkeukens zich. De 
afhaalmaaltijden waarmee we in 2020 gestart waren op de locatie centrum gingen door. Daar werden dan om de
14 dagen zo’n 30 maaltijden verstrekt. Wanneer het weer kon, openden we de deuren van onze buurtkeukens 
met alle veiligheidsbeperkingen die men noodzakelijk achtte. Op die momenten bleef het ook mogelijk om 
afhaalmaaltijden te bestellen. Niet iedereen voelde zich al op haar/zijn gemak om alweer aan te schuiven aan 
een tafel. In 2021 zouden de deuren van onze beurtkeukens pas in september weer opengaan. Hoewel de 
horeca al eerder geopend was voelde het merendeel van de vrijwilligers zich geruster als de meesten onder hen
na de zomer volledig gevaccineerd waren. Het was vreugdevol om te zien hoe de bezoekers weer terugkwamen
en hoe snel de vrijwilligers hun draai weer in de keuken en bediening gevonden hadden.  Op beide locaties 
ontvingen we naar de toegestane capaciteit op 1,5 meter afstand zo’n 30 bezoekers per avond. In de loop van 
november sloten we opnieuw de deuren, op de afhaalmaaltijden na. Veel bezoekers vonden dit jammer, men 
had zo uitgekeken naar de kerstmaaltijd op 21 december. We hebben ons best gedaan om toen de 
afhaalmaaltijd zo sfeervol mogelijk te laten zijn met kleine extraatjes voor een feestelijk gevoel. 

High tea                                                                                                                                                        

We hebben het hele jaar elke maand high tea’s kunnen verzorgen voor Nieuw Delftsweide en voor de 
Janskliniek.  De hapjes werden door onze vrijwilligers thuis gemaakt en op schalen naar het betreffende huis 
gebracht. Bij de ingang werden de schalen afgegeven waarna de werknemers er verder voor zorgden dat ze op 
de goede afdelingen kwam waar men er heerlijk van heeft genoten. 

Bij Schalkweide konden we na 11 januari helaas geen high teas meer verzorgen. Het virus had zich daar 
verspreid en niemand mocht meer naar binnen. Begin juli is weer gestart met het thuis maken van de hapjes om 
ze bij Schalkweide af te geven, medio september konden we voor het eerst weer ter plekke binnen lekkers 
bereiden en serveren. 

In de verschillende huizen zijn vervolgens nieuwe afspraken gemaakt over wat we voor de bewoners kunnen 
betekenen. We hebben rekening gehouden met de vooruitzichten die er op dat moment waren t.a.v. het 
coronavirus.

In oktober maakten we kennis met een nieuwe coördinator die vanaf december haar taken is gaan vervullen. 

We hadden bij de vrijwilligerscentrale een profiel neergelegd van een coördinator om de werkzaamheden van 
anderen wat te verlichten. We zijn heel blij met haar en zien er naar uit om te komen tot verdere samenwerking 
en daardoor groei van de high teas in verschillende huizen in Haarlem. 

Soep Support                                                                                                                                              

In oktober 2020 zijn we van start gegaan met het project Soep Support, een project om elkaar in de herfst en 
wintermaanden een extra hart onder de riem te steken met een vertroostend vers en gezond emmertje soep en 
de gelegenheid tot ontmoeting. Elke woensdag maakten we een grote pan soep die mensen tegen een kleine 
prijs konden kopen per halve liter. In april 2021 zijn we gestopt om het vervolgens in oktober weer op te pakken. 
Nu alleen niet in de Groenmarktkerk maar bij het wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt. Hiermee
willen we aan onze samenwerking met hen uitdrukking geven en bovendien is de locatie toegankelijker en meer 
geschikt voor ontmoeting. De soep wordt gekookt door een aantal betrokken vrijwilligers. 

Van de soepen die er tijdens het eerste seizoen Soep Support gekookt zijn is een klein kookboekje uitgebracht. 
Het boekje is te koop voor €12,50 per stuk. waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van Antonius 
Kookt. 
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Koken voor derden                                                                                                                                      

Dit jaar hebben we tweemaal mogen koken voor een andere organisatie. Medio augustus deden we dat voor de 
verkopers van daklozenkrant Straatjournaal. Het Straatjournaal bestond 25 jaar en de organisatie had ons 
gevraagd om voor alle verkopers van de krant (60 mensen) een lekkere maaltijd te koken. Het menu was: een 
heerlijke koolsoep, rijst met een curry en toe een chocolademousse. Met veel plezier hebben we dit gedaan, 
geholpen door enkele jonge mensen die bij Smaak (Zie Lotus College -Smaak) werkzaam zijn. 

Aan het eind van het jaar, op 21 december, hebben we het hoofdgerecht gemaakt voor de gasten van Het Open 
Huis. Vorig jaar hebben we dit ook al mogen verzorgen. Het Open Huis had mensen gevraagd om iemand die 
alleen, kwetsbaar dan wel eenzaam is, thuis te ontvangen om samen te eten. Daarvoor werden 
driegangenmaaltijden verstrekt, die alleen nog thuis hoefden te worden opgewarmd. Voor dit initiatief hebben in 
totaal 220 maaltijden bereid. Met dank aan de mensen die ons hierbij hebben geholpen. Het was een genoegen 
om aan dit mooie initiatief van Het Open huis te kunnen bijdragen. 
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Lotuscollege – Smaak

Begin 2020 hebben we contact gelegd met het Lotus College dat onder de naam Smaak mensen met een licht 
verstandelijke beperking opleidt tot horeca-assistent in zowel de bediening als de keuken. Zij beheren een klein 
restaurant in de Waarderpolder, waar je o.a. een goede lunch kan krijgen.

Vrijwilligers van de Antonius Gemeenschap koken samen met deze leerlingen iedere werkdag maaltijden voor 
Spaarnezicht, dat onderdak biedt aan jonge dak- en thuislozen. Een vrijwilliger van de Antonius Gemeenschap 
zorgt ervoor dat de maaltijden vanuit de Waarderpolder per fiets op de plaats van bestemming worden gebracht.

De leerlingen van Smaak bieden ook ondersteuning bij grote kookgelegenheden van de Antonius Gemeenschap
(zie Koken voor derden).

3. Armoede en perspectief                                                                          

De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede (HATKA)

In 2019 werd de Antonius Gemeenschap benaderd door een van de initiatiefnemers van de Landelijke Alliantie 
Tegen Kinderarmoede om zich daar bij aan te sluiten.  De landelijke organisatie streeft ernaar dat in 2030 
niemand meer de gevolgen van armoede hoeft te ondervinden en er geen nieuwe gezinnen in armoede 
geraken.  Om je aan te kunnen sluiten bij de Landelijke Alliantie dien je dat samen te doen met een andere 
organisatie uit je eigen omgeving. Dit werd onze partner de Protestante Diaconie. 

Hoewel aansluiting bij de Landelijke Alliantie waardevol is vond de Antonius Gemeenschap dat armoede 
bestrijding lokaal begint.  Daarom nam zij samen met de protestante diaconie het initiatief om de Haarlemse 
Alliantie tegen Kinderarmoede op te richten om zo de landelijke doelstelling hier in Haarlem te proberen te 
realiseren.

In Haarlem groeit 1 op de 11 kinderen op in armoede en is er een aantal wijken waar dat aantal boven de 30% 
ligt. Dat wil zeggen dat daar zo’n 1 op de 3 kinderen opgroeit in armoede. 

In mei 2019 werd er een bijeenkomst georganiseerd waarna 4 andere organisaties zich aansloten bij de project 
groep om de Haarlemse Alliantie vorm te gaan geven. De Antonius Gemeenschap heeft de leiding in dit project. 
Om goede stappen richting de doelstelling van 2030 te zetten is er besloten om gefaseerd te gaan werken. 

De projectgroep richt zich in eerste instantie op het verbinden en versterken van de samenwerking tussen de 
verschillende professionele en vrijwillige organisaties op het gebied van armoede van kind en gezin. Dit doet zij 
onder andere door het organiseren van online netwerkbijeenkomsten waar om de 6 weken partnerorganisaties 
aansluiten om actuele casuïstiek met elkaar te bespreken en elkaar te voorzien van adviezen en mogelijke 
ondersteuning.  Aan deze online sessies doen gemiddeld zo’n 13 organisaties mee. Hiermee zijn we in mei 2021
van start gegaan.

Daarnaast is zij begonnen met het maken van een digitale sociale kaart specifiek gericht op armoede van kind 
en gezin voor de professionele en vrijwillige organisaties opdat ze elkaar nog beter weten te vinden.In een latere
fase zal samen met ervaringsdeskundigen van armoede gekeken worden hoe deze sociale kaart ook 
toegankelijk en verstaanbaar gemaakt kan worden voor mensen die in armoede geraakt zijn of dreigen te raken. 

Op 15 oktober hebben 13 organisaties hun handtekening onder het convenant van de Haarlemse Alliantie Tegen
Kinderarmoede gezet.  Hiermee committeren zij zich aan de inzet richting de doelstelling van 2030. Kort daarop 
hebben 4 andere partnerorganisaties zich aangesloten. 

Eind 2021 bestaat de alliantie uit de volgende organisaties: Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & cultuur, 
Leger des Heils, Haarlem Effect, Gemeente Haarlem, Stichting Mee & Wering, Bedrijf en Samenleving,  Kenter 
Jeugdzorg, Rebup, Stichting Dock, Het Openhuis Haarlem,  Stichting Samen Haarlem, Protestante Diaconie, 
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Speelgoedbank, Humanitas, Veilig Thuis en de Antonius Gemeenschap.

De deelnemende organisaties geven nu al aan hoe vruchtbaar onder andere de netwerkbijeenkomsten zijn. In 
2022 zullen we de samenwerking tussen de verschillende organisaties verder uitbouwen door het organiseren 
van partnerbijeenkomsten waarbij we heel concreet gezamenlijk kleine stappen willen zetten om de situatie van 
kind en gezin in armoede te verbeteren. 

We beogen om in oktober 2022 de website met de digitale sociale kaart te presenteren. 

Oktober 2021. De eerste 13 organisaties zetten hun handtekening. 

Tassenactie 

Inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet om concrete ondersteuning te bieden. Dat gebeurde onder meer 
door bij te dragen aan de tassenactie van de Protestante Diaconie. Deze actie richtte zich op kinderen die in 
vakantietijd weinig mogelijkheden hebben om iets leuks te doen vanwege de financiële situatie van hun ouders. 
We hebben in dit kader – met hulp van mensen die hiervoor budget beschikbaar wilden stellen - zo’n veertig 
tassen gevuld voor kinderen van verschillende leeftijden: met leesboeken, kleurboeken en -potloden, spelletjes, 
puzzels, een bal en dergelijke Een speeltuinvereniging stelde gratis toegangskaartjes ter beschikking. De tassen
zijn afgegeven bij de Voedselbank. Kinderen van ouders die van de Voedselbank gebruik maken, kregen een tas
om een leuke vakantietijd te kunnen hebben.   
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Inzamelen levensmiddelen

De Antonius Gemeenschap zet zich in tegen het onrecht van armoede. Zo zamelen we het hele jaar 
levensmiddelen in voor Open Huis-pakketten, die bedoeld zijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben 
maar geen gebruik meer kunnen maken van de Voedselbank. 

In de Groenmarktkerk staat een grote bak waarin mensen (houdbare) levensmiddelen kunnen achterlaten die 
regelmatig naar Het Open Huis worden gebracht. Het afgelopen jaar was het aanbod als gevolg van corona 
minder dan we hadden gehoopt: er kwamen vanwege de pandemie minder mensen langs om wat te brengen. 

De Haarlemse Jongerenraad

Na de start van de Jongerenraad in het schooljaar van 2019-2020 en de gedwongen corona-stop hebben we in 
het schooljaar van 2020-2021 de draad weer opgepakt.  Op dat moment had de Jongerenraad de volgende 
onderwerpen gekozen om uit te werken: 

Armoede: 

1 op de 11 kinderen in Haarlem heeft te maken met de gevolgen van armoede. En wat zijn/zullen de aantallen 
worden vanwege de coronacrisis? Het kan eenieder overkomen, bijvoorbeeld door ontslag of ziekte van een 
ouder of door een scheiding. Wat zou de gemeente hieraan kunnen doen? Er bestaat een Haarlempas waarmee
dingen toegankelijker worden maar schaamte vormt hierbij een grote drempel. 

Geestelijke gezondheid: 

Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Hoe kan het zijn dat er veel voorlichting is over de risico’s 
van drank en drugsgebruik of de gevolgen van onveilig vrijen maar weinig tot geen aandacht (ook op scholen) 
voor problemen rondom de geestelijke gezondheid van jongeren?  De wachtlijsten in de jeugdzorg worden ook 
als zorgelijk ervaren. 

18+ wat nu? :

Wanneer je 18 wordt, wordt er van je verwacht veel dingen zelf te organiseren. Maar de vraag ‘wat en hoe’ levert
veel stress op. Zoals bijvoorbeeld een eigen zorgverzekering regelen en een DigiD regelen, of wat het betekent 
als je een abonnement afsluit. Het wat en hoe ze dit allemaal moeten regelen is onduidelijk en levert stress op. 
Zou hier niet een handleiding door de gemeente voor gemaakt kunnen worden die elke bijna 18-jarige toe 
gestuurd krijgt?

Bijbaantjes rechten en plichten: 
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Veel jongeren hebben een bijbaantje maar jongeren mogen niet zomaar alle werkzaamheden verrichten of op 
alle tijden werken. Ook krijgen ze vaak te maken met 0-uren contracten. In sommige gevallen is het juist 
wenselijk voor een jongere om in de avonduren te werken maar mag dit niet. Graag zouden jongeren hierover 
beter geïnformeerd willen worden en ook de mogelijkheid hebben om misstanden te melden.  

Verkeersveiligheid: 

De drukte in het verkeer neemt toe, niet alleen met auto’s maar ook met de opkomst van de snelle E-bike. 
Jongeren voelen zich steeds vaker onveilig in het verkeer. Wat kan er gedaan worden om de verkeersveiligheid 
te vergroten? 

Uitgaan: 

Er zijn voor jongeren weinig tot geen plekken waar ze uit kunnen gaan. De meeste uitgaansgelegenheden 
hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar of 21 jaar. Dit omdat het verboden is om jongeren onder de 18 alcohol 
te schenken en het vaak lastig is om dit goed te kunnen handhaven. Jongeren worden geweerd. Jongerencentra
blijken geen voldoende alternatief. Wat kan er gedaan worden om jongeren onder de 18 wel goede 
uitgaansmogelijkheden te bieden? 

Door middel van stemming 

Gezien de ervaring van het eerste jaar en het gegeven dat corona nog steeds beperkingen met zich mee bracht 
kozen we ervoor om de Jongerenraad te laten stemmen op de 6 onderwerpen waarbij we dit schooljaar met de 
top twee verder zouden gaan.  Opmerkelijk koos de Jongerenraad uitsluitend voor 2 van 6 onderwerpen: 
Geestelijke Gezondheid en Armoede. Waarvan Geestelijke Gezondheid ruim de meeste stemmen kreeg.  In 
deze onderwerpen mocht de raad zich nu gaan verdiepen om uiteindelijk met een aantal plannen te komen om 
te presenteren aan de wethouder en de gemeenteraad. Die op hun beurt beloofd hebben een goed plan van de 
Jongerenraad serieus te nemen en uit te voeren.

De verdieping

Al vrij snel bleken fysieke samenkomsten niet mogelijk. Praktisch alle bijeenkomsten/verdiepingscolleges van de
Jongerenraad, op de eerste na, hebben dan ook online plaats gevonden. Om de interactie te vergroten werden 
de colleges voornamelijk per school gegeven. Zodat de presentaties door deskundigen vaak twee keer 
gehouden moesten worden.  

De Jongerenraad heeft dit seizoen de volgende verdiepingscolleges ontvangen. 

 Leren presenteren en debatteren.

 Hoe werkt de gemeenteraad. 

 Gemeentebeleid rondom armoede en jongeren.

 Gemeentebeleid rondom Geestelijk Gezondheid en Jongeren.

 Stichting Leergeld. 

 Jeugdfonds sport & cultuur.

 Ervaringsdeskundige armoede. 

 Veilig thuis.

 Actiegroep zero-suïcide. 

 Kenter Jeugdhulp 
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 Jongerenwerkers Haarlem Effect.  

De gastsprekers vanuit het werkveld kregen voor hun voorbereiding steeds dezelfde vragen mee. 

Vertel kort wie je bent, wat jullie doen, voor wie en hoe jullie bereikbaar zijn. Verder tegen welke problemen men 
aanloopt en wat men graag anders zou willen zien. Gedurende de presentaties konden de jongeren vragen 
stellen om vervolgens met de gastsprekers in gesprek te gaan.   

Deze colleges vormden de basis voor de plannen die de jongeren verder gingen uitwerken en presenteren. 

De presentaties aan de gemeenteraad 

De eerste presentatie om de plannen te toetsen aan de gemeenteraad vond plaats op 13 april 2021. De 
slotpresentaties werden op 1 juni 2021 gehouden. De plannen die gepresenteerd werden:  

- 1 - Geestelijke gezondheid: De jongeren zouden graag voorlichtingslessen willen op scholen door deskundigen
en ingekocht door de gemeente, ook om zo het taboe op psychische problemen te verbreken en de 
onderwerpen bespreekbaarheid te maken. Dat men van elkaar ziet dat ieder in de pubertijd bepaalde 
kwetsbaarheden heeft in meer of mindere mate. In die voorlichtingslessen is het essentieel dat er ook verteld 
wordt hoe je aan bepaalde hulp kan komen.

- 2 - Geestelijke Gezondheid: Buddysysteem door jongeren onderling, want de afstand tussen jongeren onder 
elkaar is kleiner. Buddy’s laten opleiden met behulp van deskundigen (de gemeente leidt niet op, de gemeente 
koopt hulp in). De vertrouwenspersonen op scholen zijn niet altijd de personen tot wie jongeren zich graag 
wenden en zijn ook niet altijd genoeg toegerust. Voor de buddy’s en vertrouwenspersonen is een directe lijn met 
professionele hulp nodig, zodat de buddy (de jongere) niet te veel last op zijn of haar schouders krijgt.

- 3 - Geestelijke Gezondheid: Het on-school counseling systeem.  Vertrouwenspersonen zijn soms niet 
voldoende toegerust om iemand met milde of beginnende psychische problemen adequaat te helpen. Maar een 
korte interventie of het advies van een externe deskundige kan ervoor zorgen dat het probleem niet escaleert en
er mogelijk snel een goede oplossing gevonden wordt. 

- 4 - Armoedebeleid: Voorlichting op scholen (wegwijzer) wat er allemaal mogelijk is en lessen, hoe om te gaan 
met geld, hoe isolatie van gezinnen/kinderen te voorkomen en meer begrip voor elkaar te krijgen. Daarnaast 
werd er voorgesteld om de gelden van het Jeugdfonds Sport en Cultuur te vergroten om participatie op dat 
gebied toegankelijker te maken.

Reactie vanuit de gemeenteraad:

De gemeente was onder de indruk van de presentaties van de Jongerenraad.  Vanuit de Corona-gelden is in 
ieder geval tijdelijk het besteedbare bedrag van het Jeugdfonds Sport en Cultuur hier in Haarlem verhoogd. Ook 
heeft de gemeente gelden vrijgemaakt voor Haarlem Effect om een proefproject op te starten rond voorlichting 
over geestelijke gezondheid en het realiseren van een veilige inloopplek in de stad waar jongeren terecht 
kunnen met vragen rondom geestelijke gezondheid. 

Jongerenraad schooljaar 2021-2022. 

In dit nieuwe jaar zijn we gaan onderzoeken of het VMBO ook kan gaan aansluiten bij de Jongerenraad.  
Hierover waren voor de zomervakantie afspraken gemaakt met het Haarlem College. Zowel het Sancta Maria 
Lyceum en het Eerste Christelijke Lyceum waren dusdanig enthousiast om weer verder te gaan, maar door een 
wisseling van de wacht van docenten duurde het even voordat we weer aan de slag konden. De eerste 
afspraken werden gemaakt in november 2021.  

Op 3 december 2021 vonden de eerste gastcollege’s op het Haarlem College plaats en spraken we met zo’n 75 
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jongeren en 2 maatschappijleer docenten over de Jongerenraad om te kijken of we hen konden 
enthousiasmeren om deel te nemen. Dit bleek lastiger dan gedacht en we hebben afspraken gemaakt om te 
kijken hoe we deze jongeren mogelijk op een andere manier konden betrekken.

Op 7 december vond de eerste startbijeenkomst plaats.  Met jongeren van het Sancta, ECL en een aantal 
raadsleden voor een eerste brainstorm over de onderwerpen die mogelijk dit schooljaar behandeld zouden 
kunnen worden. Deze bijeenkomst was helaas nog niet fysiek. Hoewel leerlingen wel weer naar school konden 
gaan was een fysieke uitwisseling tussen leerlingen niet mogelijk. 

De eerste inventarisatie van onderwerpen bracht de volgende resultaten op: Mentale gezondheid,  
Straatverlichting, EHBO cursussen op scholen, Haarlem uitlaatgas vrij,  Gelijke kansen voor jongeren, Jongeren 
denken mee over hun toekomst, Rookvrije generatie in 2030,  Veilig naar school fietsen,  Huisvesting voor 
jongeren, Stageplekken voor jongeren, Sociale energie transitie, Voeding in schoolkantines.  

Het beeld hieronder is van een digitale stemming over de onderwerpen die dat moment de meeste interesse van
de jongerenraad hadden. 

Na deze eerste inventarisatie zijn de jongeren gaan nadenken over wat ze in deze periode van de jongerenraad 
aan de gemeente willen presenteren. 

Met een opdracht om een aantal pitches te maken sloten we 2021 af om begin 2022 weer samen te komen.
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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 onder andere het Haarlemse Vredesconvenant voortgekomen dat inmiddels
door 30 verschillende organisaties in de stad is ondertekend. In 2021 hebben opnieuw twee organisaties het 
vredesconvenant ondertekend. De Bahai groep en Kerk zonder Grenzen. Zo raken steeds meer Haarlemmers 
betrokken bij de boodschap van vrede. 

Vredesweek 2021

Sinds 2014 organiseert de Antonius Gemeenschap de Vredesweek in Haarlem. De Vredesweek liep dit jaar van 
18 tot en met 26 september.  Het thema van deze editie luidde: ‘Inclusief samenleven – wat doe jij in vredes-
naam?’

Vanwege corona waren er minder activiteiten dan anders, maar we kijken terug op pareltjes van bijeenkomsten: 

De Regenboogviering - In samenwerking met diverse voorgangers uit verschillende Christelijke denominaties 
en Bureau Discriminatiezaken werd er weer een bijzondere Regenboogviering neergezet waarbij de veelkleurig-
heid 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 huwelij-
ken van gelijke seksen inzegent.

De toegankelijke stad - Aandacht voor de mensen die slechtziend zijn of gehandicapt, aan de hand van vragen 
als: ‘hoe kom je in een rolstoel de stad door?’ Haarlemse Pauline van Heuven, zelf slechtziend, liet mensen aan 
de hand van een speciale ervaringsbril meemaken hoe het is om door de stad te lopen als je zo slecht ziet als 
zij. Dat viell de meeste deelnemers niet mee: je struikelt voor je het weet en bent al ergens tegen aan gelopen 
voor je het door hebt. 

Gospelkoor Pata pata - 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 verschil-
lende talen werden gezongen, terwijl gelijktijdig gedanst werd. De vijftien zangers lieten ons horen wat het bete-
kent om een Gospelkoor te zijn. 
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Woord en gebedsdiensten – Er klonk een vredegebed voor stad en wereld over toegankelijkheid  en in vijf 
verschillende kerken werd de vredesweek afgesloten met een dienst. Op de tussenliggende dinsdag en vrijdag 
zette Broeder Savio zijn middagdiensten in het teken van de vrede. 

Burendag - Stem in de Stad en wijkcentrum van Haarlem Effect serveerden op de Nieuwe Groenmarkt een 
heerlijke brunch wat de geslaagde aanzet was voor geanimeerde gesprekken en ontmoetingen tussen mensen 
uit de buurt. 

Multiculturele middag – Haarlemmers van niet-Nederlandse afkomst - uit onder meer  Suriname, Marokko en 
Syrië - vertelden in de Kerk van Jezus Christus in Schalkwijk hun verhalen over hoe ze hier gekomen zijn, hoe 
ze Nederland ervaarden en ervaren en wat er hier anders is dan waar ze vandaan komen. De mooie ontmoeting
heeft zeker bijgedragen aan meer onderling begrip. 

Vrouwenvoetbal - met vrouwen uit culturen waarbinnen het niet altijd gebruikelijk is dat ze deelnemen aan 
sport.  

Stilte concert - Het prachtige stilteconcert in de Groenmarktkerk ter afsluiting van de Vredesweek werd 
verzorgd door trompettist Andre Heuvelman, Cinema Paradiso en Cherry Duyns. Een zeer indrukwekkende 
afwisseling van stilte, teksten en muziek. Het concert werd georganiseerd in samenwerking met Stadsklooster 
Haarlem.

Nieuwe ondertekenaars vredesconvenant - Twee organisaties hebben dit jaar het vredesconvenant 
ondertekend: de Bahai groep in Haarlem en de organisatie Kerk zonder Grenzen, waaronder ook het 
Stadsklooster valt. 

Vredesgebed 

Al meer dan 38 jaar is er in de Groenmarktkerk elke eerste maandag van de maand om 12.30 uur een gebed 
voor vrede van stad en wereld. De korte dienst staat in het teken van de vrede in de breedst mogelijk zin van het
woord: vrede in jezelf, vrede met anderen, vrede bij alles wat we samen doen en natuurlijk geen oorlogen meer. 
Vele voorgangers van verschillende culturen, geloven en kleur spreken hier hun gedachten over uit. Dit jaar zijn 
er ook enkele ‘gewone burgers’ voorgegaan, naast een dominee, een pastor, een diaken en een theologie stu-
dent. 
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Om iets praktisch bij te dragen werden er tijdens de bijeenkomsten collectes gehouden voor uiteenlopende doe-
len. Begunstigden waren onder anderen: Stem in de Stad, Spieren voor Spieren, Hondenhulp, Warchild en 
Zwerfjongerenpension Spaarnezicht. 

5. Geloof en samenleving

De Antonius Gemeenschap wil met anderen de belangrijkste geloofstradities in stand houden en deze voor 
iedereen toegankelijk maken, zonder religie per se als hoofdzaak te zien. Dit doen we onder andere als 
onderdeel van het Stadklooster Haarlem (www.stadskloosterhaarlem.nl), met het maandelijkse vredesgebed en 
het Apéritief voor de Ziel. In onze statuten staat dat we willen werken aan ‘een andere vorm van kerk zijn’. 
Vormen die mensen aanspreken en die recht doen aan wat er voor ons in verschillende boeken is beschreven: 
zorg hebben voor elkaar. 

Apéritief voor de Ziel  

Dit jaar zijn we door kunnen gaan met onze vieringen. Het Aperitief voor de Ziel, is een laagdrempelige viering 
die elke derde zaterdag van de maand om 16.00 plaatsheeft 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 van de wereld, ons land, onze stad en onze gemeenschap. De viering wordt muzikaal 
omlijst, waarbij we vaste ondersteuning hebben van onder andere singer-songwriter Ivo Bernard, het Hofkoor en
diverse andere koren en muzikanten. Deze viering wordt trouw bezocht door zo’n twintig tot dertig bezoekers en 
draagt bij aan het gevoel van de gemeenschap die wij graag samen willen zijn. Tijdens de laatste editie van het 
jaar, in december, waren er 42 mensen aanwezig.  Als het coronavirus het toestond, dronken we na afloop 
gezamenlijk nog wat. 

Antonius (s)preekt

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 van de vasten 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 
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mensen die echt niet in staat waren deze af te lossen en daarom gevangen werden gehouden. Deze mensen 
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 organiseerde de Antonius Gemeenschap in samenwerking met vele voorgangers van diverse 
achtergronden -voor de tweede keer- op alle veertig dagen van de vastentijd om 12.30 uur een eenvoudige 
dienst in de Groenmarktkerk. Op elke dag stonden we stil bij een ander relevant onderwerp. Onderwerpen zoals 
corruptie, racisme, ongelijkheid, vrede, onrecht, geaardheid, eenzaamheid en nog vele anderen kwamen aan 
bod. We weken enkele malen van het tijdstip van 12.30 uur af: de zondagsviering bleef om 10.30 uur en op 20 
februari en 20 maart werd de vastendienst gehouden tijdens de maandelijkse Apéritief voor de Ziel.

Ondersteuning Groenmarktkerk 

Afgelopen jaar heeft de Antonius Gemeenschap een aantal vieringen op zondag verzorgd in de Groenmarktkerk.
Op deze wijze houden we contact met de mensen van de Groenmarktkerk en ondersteunen we de 
gemeenschap zodat er elke zondag, zolang het mag en kan, een viering is in de kerk. Onze samenwerking is 
verstevigd in het afgelopen jaar en we willen graag contact houden met deze Groenmarktgemeenschap, van 
waaruit de Antonius Gemeenschap is ontstaan. Op verschillende momenten in het jaar hebben we de viering 
samen gedaan, zoals op de Dag van Antonius op 13 juni en in september toen er een parochiedag is gehouden. 

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 om 
Haarlem. Onder het motto: ‘Stilte, aandacht en schoonheid’, biedt het Stadsklooster verschillende mogelijkheden
om stil te staan en na te denken over het leven. Zo zijn er stiltemeditaties op verschillende locaties om samen 
met anderen in stilte te mediteren. Door de coronaperikelen hebben ook de stiltemeditaties tijdelijk stilgelegen 
toen de maatregelen daarom vroegen. Daarbuiten is het de werkgroep het afgelopen jaar gelukt om op iedere 
werkdag op een verschillende locatie in de stad 09.00-09.25 zo’n stiltemeditatie te houden. Nu er voor het 
stadsklooster een projectleider is aangetrokken zijn wij als Antonius gemeenschap vertegenwoordigd in het 
bestuur van Kerk zonder Grenzen. En doen we mee in de begeleidende werkgroep die mee denkt over 
activiteiten van het Stadsklooster. 

Stilte concert in de Groenmarktkerk ism Stadsklooster Haarlem:
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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 2021 haalde de Antonius Gemeenschap onder meer het nieuws met: 

Antonius (S)preekt op dinsdag 16 februari (Haarlems Weekblad). 

Op radio Haarlem 105 was op 16 februari een interview met Wessel Smit, een van de jongeren die mee doet 
aan de Haarlemse Jongerenraad. Ook Haarlems Dagblad besteedde aandacht aan de Jongerenraad.

Bovenstaande strip is dan niet direct een bericht uit de krant die over ons ging, maar op vrijdag 23 april stond dit 
in de Volkskrant n.a.v. de vele gebeurtenissen met en rond het toen nog demissionaire kabinet. Het leek echt 
een signaal uit het universum of van de Voorzienigheid.

In juni van dit jaar werden we vermeld in het Franciscaans Magazine. Onze Soep Support werd genoemd bij een
artikel over Antonius en zijn zorg voor mensen. 

Op 23 december 2021 besteedde Haarlems Dagblad ruim aandacht aan de prachtige lichtprojectie op de gevel 
van de Groenmarktkerk (zie voorblad, aangeboden en uitgevoerd door de Moving Academy of Performing Arts, 
MAPA). 

Vrijwilligers
 
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers konden we ondanks de corona toestanden nog best veel doen. 
Toen we niet onze gasten konden ontvangen hebben we toch gekookt.  De gasten konden het hoofdgerecht 
komen afhalen. Velen van onze vrijwilligers hebben helpen koken bij Smaak om de afspraak dat er elke dag 
gekookt wordt voor het zwerfjongerenpension Spaarnezicht ook waar te maken. Men heeft geholpen bij het 
koken van de afhaalmaaltijden en in de korte tijd dat we onze gasten weer konden ontvangen.  Er waren 
mensen die vanuit thuis de high teas klaarmaakte en ervoor zorgde dat deze aan de deur van het 
verzorgingshuis werden aangereikt aan de verpleegkundigen die er dan een leuke bijeenkomst van maakte.  
Er is hard gewerkt door de verschillende bestuursleden. Fondsen zijn benaderd voor ondersteuning, bv bij de 

organisatie van de Vredesweek, men is afgevaardigd naar Kerk zonder Grenzen waar de verantwoordelijkheid 
van het Stadsklooster heeft genomen. Er is gekeken op welke wijze we in de toekomst gebruik kunnen blijven 
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maken van de Groenmarktkerk en we keken naar de toekomst om in de huidige organisatie voldoende 
voorbereid te zijn voor de toekomst. Op de dingen die komen gaan. We hebben sinds kort een eigen account bij 
de vrijwilligerscentrale in Haarlem. 

023 doen

Deze organisatie houdt voor ons de website bij, helpt ons met het verbeteren van teksten op die site en heeft er 
mede voor gezorgd dat ons promotiefilmpje dat vorig jaar gemaakt is tekstueel is aangepast aan de huidige 
ontwikkelingen. Ze denken met ons mee, kijkend naar de dingen die op ons pad komen en zien mogelijkheden 
voor de toekomst. De mensen van 023 doen hebben ons een dag laten kijken naar ons eigen functioneren als 
bestuur en waar de stichting haar zaken kan verbeteren. Ze werken mee aan het maken van de folders voor 
Soep Support, hebben een filmpje in de kersttijd gemaakt om de samenwerking tussen Stem in de Stad, de 
Groenmarktkerk en buurtcentrum van Haarlem Effect en onszelf de wereld in te sturen.

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 2021 samen met de volgende organisaties: 

1. De Groenmarktkerk

2. Pax voor Vrede

3. Haarlem Effect

4. Stem in de Stad 

5. Het Open Huis

6. De protestantse diaconie

7. De diaconie van de Oosterkerk

8. Kerk zonder Grenzen 

9. De PKN Bavo 

10. Gemeente Haarlem

11.Haarlem College

12.Sancta Maria Lyceum 

13.Eerste Christelijk Lyceum

14. Bureau Discriminatie Zaken

15. Wijkcentrum Binnensteeds

16. De deelnemende organisaties aan de week van vrede

17. Woonzorgcentrum Schalkweide

18. Woonzorgcentrum Nieuw Delftsweide

19. Kennemerhart, de Janskliniek

20. Smaak – Lotus College

21. Raad van Kerken

22. Breed diaconaal overleg Schalkwijk 

23. Spaarnezicht 

24. 023 Doen

25. Stadsklooster Haarlem

26. Leger des Heils

27. Stichting Leergeld

28. Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

29. Mee & Wering.

30. Bedrijf en Samenleving.

31. Rebub.

32. Stichting Samen Haarlem.

33. Dock.

34. Veilig thuis.

35. Speelgoedbank 
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36. Humanitas 

37. Participatieraad Haarlem.

38. Kinderuniversiteit en Kinderraad. 

39. Landelijke Alliantie Kinderarmoede.

En wij ontvingen financiële steun van de volgende fondsen en personen:

Jacob Godshuis

Broeders penitenten

Caritas Boaz parochies

Caritas Groenmarktkerk - Bavo 

Caritas Haarlem Stad

Vincentius vereniging 

Stichting Weeshuis Doopsgezinde kerk

Gemeente Haarlem 

Fonds Sluyterman van Loo

Ruigrok Stichting

Bavo Stichting

Doopsgezind Predikfonds Haarlem

Gemeente Haarlem

Particulieren gevers – Donateurs – Vrienden

7. Financieel overzicht   

Het financiële overzicht van 2021 is binnenkort te lezen op de informatiepagina van de website. 

www.antonius-gemeenschap.nl 
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