Antonius Gemeenschap
Nieuwsbrief januari – maart 2022
Voorwoord
Met enige vertraging ontvangt bij deze de nieuwsbrief van maart. Het jaar is in het eerste kwartaal
al direct flink op stoom gekomen. Zo zijn we inmiddels al druk met de voorbereidingen voor de
Vredesweek 2022. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe initiatieven., waarvan we er in deze
nieuwsbrief al een uitgebreid kunnen belichten: Antonius Wandelt!
Over wat ons bezig hield, houdt en gaat houden meer in deze nieuwsbrief
Veel leesplezier,
Wim Blüm
voorzitter
Antonius kookt
We hebben de afgelopen maanden om de veertien dagen kunnen koken voor verschillende van onze
gasten en onze vrijwilligers. Ze haalden de maaltijden af en we konden elkaar zo weer even
ontmoeten. We kookte tussen de 22 en 30 maaltijden per keer.
Vanaf 1 maart zijn we de gasten weer gaan ontvangen in onze ruimten. We konden de tafels weer
dekken, de maaltijd weer serveren en elkaar weer echt in de ogen kijken. Enthousiast kwam men
weer bij ons eten zowel in het Centrum als in Schalkwijk. In het centrum hebben we ook de
mogelijkheid open gehouden om de hoofdmaaltijd af te halen.
Het was fijn om de gasten weer tegen te komen en een ieder laat telkens weten weer graag te willen
eten met vele mensen bij elkaar.

High Tea
Helaas spelen de coronamaatregelen nog wel
een rol, waardoor de hapjes in de
beginmaanden van 2022 nog veelal thuis
gemaakt zijn en op de locatie gebracht. Voor
de komende tijd (vanaf maart 2022) hopen we
dat de High Tea’s weer op locatie
klaargemaakt en geserveerd kunnen worden.
Op de planning staat voor de komende tijd:
Janskliniek: elke laatste donderdag van de
maand.
Bosbeek: elke laatste donderdag van de
maand, eens per twee maanden.
Nieuw Delftweide: elke eerste donderdag van
de maand, eens per twee maanden.
Een grote High Tea op locatie Meerhoeve.

Vrede en gerechtigheid
Vredesweek
We zijn inmiddels alweer gestart om de Vredesweek 2022 in te vullen met verschillende
activiteiten. De Vredesweek zal dit jaar zijn van 17 tot en met 25 september. Wat het thema wordt
van de week is nog niet bekend.
Van een aantal activiteiten weten we al dat we zeker gaan doen of willen doen.
Zo zal de diversiteitsviering zeker weer plaats hebben. Ook zoeken we opnieuw contact met
verschillende scholen om ze te vragen of kinderen vlaggetjes kunnen maken, die we als een lang
lint op de Grote Markt willen hangen.
In de week willen we graag mensen van verschillende leeftijden en vanuit verschillende culturen
met elkaar in gesprek laten komen.
Mogelijk komt er een theaterstuk, een film en er wordt zelfs nagedacht over een symposium
betreffende vluchtelingen.
We hopen weer een Walk of Peace te kunnen houden.
Of we meer activiteiten in de week kunnen doen, hangt mede af van het aantal mensen dat wil
komen helpen met de voorbereiding. En van de vraag: kunnen we financiën voor die week rond
krijgen?
Het kader voor de activiteiten zijn de uitgangspunten zoals ze staan vermeld in onze
Vredesverklaring: die door dertig organisaties, kerken, moskeeën, politieke partijen is ondertekend
 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.

Geloof en samenleving

Antonius (s)preekt
Onder deze titel hebben we vanaf Aswoensdag 2 maart tot aan de Goede week elke maandag t/m
zaterdag om 12.30 uur in de Groenmarktkerk een dienst gehouden.
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 veertig 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 organiseerde de Antonius Gemeenschap in samenwerking met vele
voorgangers van diverse achtergronden voor de derde keer- op alle veertig dagen van de vastentijd
om 12.30 uur een eenvoudige dienst in de Groenmarktkerk. Het hoofd thema was ‘ontmoeting van
de Armen’, waaraan een ieder op eigen wijze invulling gaf.
Gemiddeld zijn er per dag 7 tot 28 gasten geweest. Het was een feest om er bij aanwezig te mogen
zijn. Mooi woorden, maar ook goede uitleg en voorstellen om zaken aan te pakken passeerde de
revue. Dank aan alle voorgangers, kosters, muzikanten en anderen door mee hebben geholpen dit te
realiseren.
Aperitief voor de ziel
Elke derde zaterdag van de maand om 16.00 uur hebben we een aperitief voor de ziel. Een korte
dienst die in het teken staat van Franciscus en Antonius en de wijze waarop zij hun leven invulling
gaven. Antonius is het voorbeeld voor de stichting en was volgeling van Franciscus. Na de korte
dienst hebben we een gezellig samen zijn met een drankje en een hapje. Om elkaar even te
ontmoeten, te zien en te horen.
Vredesgebed
Het vredesgebed wat elke eerste maandag van de maand om 12.30 uur plaats heeft na het horen van
de sirenes stond op 7 maart in het teken van de oorlog in de Oekraïne. We hebben een collecte
gehouden voor giro 555 en dat heeft 346,75 euro opgebracht.

Vanaf januari staat het vredesgebed in het teken van de kinderarmoede waar we, met onze Alliantie
Tegen Kinderarmoede van alles aan proberen te doen. In de kerk staat de gehele vastentijd een doek
met handen. Die handen zijn geplaatst door de organisaties die de Alliantie steunen en die mee
willen helpen de armoede te verminderen in Haarlem.

Armoede en perspectief
Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoede
Het eerste kwartaal van de Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoede stond vooral in het teken van
de eerste partner bijeenkomsten.
In onze zeswekelijkse netwerkbijeenkomsten ontmoeten we organisaties voor actuele casuïstiek
besprekingen om elkaar zo te versterken en kinderen en gezinnen een betere ondersteuning te
kunnen bieden. Hier ontmoeten we vooral professionals die direct met de doelgroep werken.
In onze partner bijeenkomsten richten we ons meer op management en directie niveau. De eerste
partnerbijeenkomst vond online plaats op 18 januari. Hier maakten zeventien organisaties kennis
met elkaar en bogen ze zich over de tien werkopgaven van de Landelijke Alliantie om er daar twee
vanuit te kiezen om in 2022 met elkaar mee aan de slag te gaan. De partners kozen de werkopgaven
‘Mee Doen’ en ‘Gezin Versterken’.
Vervolgens zijn er verschillende werkgroepen geformeerd om hier met elkaar over van de
gedachten te wisselen. Op 22 maart kwamen de partnerorganisaties fysiek bijeen in wijkcentrum
Alleman om hun ideeën aan elkaar te presenteren. Daarnaast zijn de eerste concept ontwerpen
website en nieuwsbrief voor de Haarlemse Alliantie ontworpen.
Haarlemse Jongerenraad
Dat de Jongerenraad tot inspirerende dingen komt, is niet onopgemerkt gebleven. Haarlems dagblad
besteedde er in de krant van 9 februari meer dan een halve pagina aan.

Jongeren van het Sancta Maria en het ECL hebben de gemeenteraad geïnformeerd over de
onderwerpen waarover ze nu in de Jongerenraad aan het overleggen zijn.
In de afgelopen periode konden de jongeren elkaar voor het eerst weer fysiek ontmoeten. Dat was
zeer waardevol. De jongeren hebben een aantal ideeën samengevoegd. Ze bereiden zich nu voor
om in mei een presentatie te houden over Fietsveilig Haarlem en een presentatie over het belang
van de Gender Sexuality Alliances op scholen. De slotpresentatie aan de gemeenteraad heeft plaats
op 13 mei in de raadszaal van de gemeente.
Nieuw initiatief!!
Antonius Wandelt zondag 29 mei (met o.a. De Haarlemse Dichtlijn)
Antonius Wandelt is een nieuw initiatief, waarbij het de bedoeling is dat we iedere laatste zondag
van de maand de paden op en de lanen in gaan. Hup, naar buiten om ons te verwonderen over de
natuur of door bijzondere of alledaagse architectuur. Onderweg halen we onze energie niet alleen
uit drank en spijzen, maar vooral uit wat we zien, ervaren, horen en ruiken. Pelgrims en monniken
wandelden niet voor niets alsof het een lieve lust was; soms als een beproeving of boetedoening
zoals de diverse pelgrimsroutes, maar over het algemeen werd er gewandeld om de geest tot rust te
laten komen.
Daarbij zal ook cultuur een hoofdrol vervullen.

Tijdens de eerste aflevering op zondag 29 mei wandelen we samen met de Haarlemse Dichtlijn. We
ervaren de kracht van woorden in de ruimte. De start van de wandeling is om 11:00 uur bij Hert
Wapen van Kennemerland (De Stinkende Emmer) aan de Ramplaan 125. Daarna duiken we
Landgoed Elswoud in, alwaar we de lunch zullen gebruiken. Onderweg genieten van diverse
voordrachten van dichters. En om 13.00 uur zijn we weer terug bij het begin.
Deelname aan deze wandeling kost 10,- euro, en dat is inclusief koffie/thee, een lichte lunch en een
aantal inspirerende voordrachten van Haarlemse dichters.
Deelnemen kan alleen voor wie zich vooraf aanmeldt. Dat kan via onze website www.antoniusgemeenschap.nl, per mail info@antonius-gemeenschap.nl of telefoonnummer 06 33788675
Betaling kan via de website of contact op locatie.
De Tasjes
Ook in juni zullen we, evenals vorig jaar, weer meedoen aan het vullen van tasjes voor kinderen die
in Armoede leven. Mensen die dit willen kunnen een tasje vullen voor een kind. Leeftijden van 2
t/m 12 jaar. Wilt u een tasje vullen of een bijdragen leveren aan iets wat we in de tasjes kunnen
doen, laat het ons weten. Tasjes zijn beschikbaar. Evt. bijdrage kunt u storten op onze rek. t.n.v.
Antonius gemeenschap IBAN 27INGB0007784075 onder vermelding tasjes.
Oproep
Heeft u interesse om ons bij een van onze activiteiten te komen helpen, dan horen wij dit graag.
We zullen met u in gesprek gaan waar de interesse liggen en welke mogelijkheden wij u kunnen
bieden. Neem contact op met: wim@antonius-gemeenschap.nl of bel: 06 33788675.
Tot slot:
Recept - Risotto met kip en bieslook
Nodig voor 2 á 3 personen
75 g Philadelphia roomkaas kruiden
2 kleine kipfilets (in kleine reepjes snijden)
½ el boter
1 kleine ui gesnipperd
2 – 3 lente uitjes
250 gr kippenbouillon
zout peper
een beetje verse bieslook
Bereidingswijze
Verhit wat olijfolie in een grote steelpan
voeg de kip met wat zout en peper toe en bak het goud bruin
Ze is gaar wanneer de jus bleek is
verwijder dit even uit de pan
Smelt de boter en fruit de uien 3- 5 min.
Voeg de rijst toe en roer tot ze geheel onder de boter zit.
Voeg wat hete kippenbouillon toe en roer tot de bouillon opgeslorpt is.
Voeg opnieuw wat vocht toe en herhaal dit tot alle bouillon is geabsorbeerd

en de rijst smeuïg is.
Roer dan de Philadelphia erdoor en de gebakken kip
Werk af met wat bieslook.
Buon appetito

