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Voorwoord
Het is alweer even geleden dat we ons melden met een nieuwsbrief, maar hier is hij dan: in een wat
andere vorm dan je de afgelopen negen jaar gewend was. We proberen voortaan wat uitgebreider in
te gaan op wat ons zoal bezig houdt.
Dat betekent dat we wat duidelijker keuzes maken in wat we in de nieuwsbrief belichten. Een
compleet overzicht blijft uiteraard te vinden op onze website www.antonius-gemeenschap.nl.
Hoewel de temperaturen buiten nog steeds heerlijk zijn, loopt de zomer langzaam ten einde. Het ik
september, de meeste mensen hebben hun vakantie alweer achter de rug; het werk en de scholen
zijn weer begonnen.
Antonius heeft de afgelopen zomerperiode uiteraard niet stil gezeten. Zo hebben we in juni zelfs een
extra high tea mogen maken voor een aantal bewoners van de Meerhoeve. De door Antonius
geïnitieerde jongerenraad sloot zijn tweede jaar af met de nu al een beetje gebruikelijke
slotpresentatie aan wethouder en raadsleden, waarna we direct de voorbereidingen zijn gestart voor
het nieuwe seizoen. In juni was er ook het optreden van het koor Haarlem Jive in de
Groenmarktkerk: zij hadden zo’n 50 gratis kaarten die wij mochten uitdelen aan mensen met een
krappe beurs.
De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede startte begin juni met een traject aangeboden door een
van de partners van de Landelijk Alliantie Divosa waarbij Haarlem geholpen wordt bij het opzetten
van een netwerkorganisatie. We hebben deze zomer gewandeld onder de vlag Antonius Wandelt,
een nieuw initiatief dat in mei van start ging. En natuurlijk maakten we het schitterende debuut mee
van ons Sociaal & Culinair tijdens Haarlem Culinair.
Veel werk is deze zomer verzet aan de voorbereidingen van de Vredesweek die van 17 tot en met 25
september gehouden wordt. Ik kan met enige trots zeggen dat we een bijzonder mooi en rijk
programma hebben, waarover verderop in de nieuwsbrief veel meer. Ik zou willen zeggen: kom
vooral kijken en meedoen die week.
Wim Blüm
Voorzitter
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Sociaal & Culinair: een nieuw initiatief dat smaakt naar meer
‘De ene noemt het een aanvulling op Haarlem Culinair, de ander een tegengeluid. Op een paar
honderd meter van de Grote Markt vond zondagmiddag een sociaal alternatief plaats voor het
eetfestijn.’ Zo begon maandag 18 augustus een paginagroot verslag in Haarlems Dagblad over onze
eerste Sociaal & Culinair.
Wat een heerlijk weekend was het, in zo veel opzichten. En wat rook het er lekker.
Terwijl op de Grote Markt de traditionele Haarlem Culinair aan de gang was, ontvingen op de
Nieuwe Groenmarkt tien sociaal-maatschappelijke organisaties, die ook allemaal actief zijn op het
gebied van eten, het publiek in kraampjes vol heerlijkheden. Alles voor een euro en voor wie dat
niet kon betalen: gratis. Voor de koffie, thee en water betaalde je sowieso niets.
We kijken met blijdschap terug op een geslaagde eerste editie. Dit evenement is ontwikkeld om aan
de stad Haarlem culinaire initiatieven te tonen met een sociale insteek, initiatieven die toegankelijk
zijn voor mensen met een kleinere beurs. We zijn Haarlem Culinair dankbaar dat wij dit in lijn met
hun festival hebben kunnen doen. Het enthousiasme waarmee Sociaal & Culinair Haarlem
ontvangen en bezocht werd, maakt duidelijk dat er voldaan is een behoefte onder het publiek om
kennis te nemen van deze andersoortige eetgelegenheden.
Bij deze eerste editie deden tien organisaties mee: Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving,
Stichting de Baan, Haarlem Effect, de Protestante Diaconie, Stichting Dock, SMAAK, Piphits
Voedingspromotie, Stichting SIG, Stem in de Stad en de Antonius Gemeenschap. Elke organisatie
kreeg de gelegenheid om zich met een kraam te presenteren en hapjes vanuit hun sociaal en
culinaire keukens te presenteren en te verkopen voor een zacht prijsje. Bezoekers kochten een
stempelkaart, die je kon kopen voor € 3,-- voor drie hapjes of € 5,-- voor 6 hapjes. Daarnaast werd
aan een groep mensen, waarvan de organisatie wist dat ze niet of nauwelijks geld hadden te
besteden, gratis stempelkaarten uitgereikt. De deelnemende organisaties hebben een uitgebreide
diversiteit aan hapjes gemaakt, die op 7 augustus gepresenteerd werden. Dit liep uiteen van soep tot
wafels, van wraps, samosa’s en tosti’s naar quiche, taartjes en smoothies, en nog veel meer. Water,
thee en koffie werden gratis aangeboden. De deelnemers kwamen uit professionele
horecagelegenheden en uit semiprofessionele keukens, die veelal gedragen worden door
vrijwilligers en ondersteund door professionals.
De locatie Het evenement vond plaats op de Nieuwe Groenmarkt, ook wel de sociale boulevard van
Haarlem genoemd. Deze locatie was op voorhand autovrij gemaakt, zodat het evenement zich over
de hele straat kon verspreiden. Naar schatting bezochten ruim 300 mensen het evenement en was de
sfeer van begin tot einde opgewekt en uitgelaten. Zie ook de korte video op onze website.
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Antonius Wandelt: de paden op, de lanen in – in eeuwenoude monnikentraditie

Eind mei trok Antonius voor het eerst de wandelschoenen aan. Drie maanden later heeft hij er al
heel wat kilometers op zitten. Drie keer trokken we erop uit om te genieten van natuur, van kunst,
van architectuur, om de geest te laten waaien en tot rust te laten komen.
Initiatiefnemer van deze nieuwe activiteit van Antonius in bestuurslid Michael Struis. Hij liet zich
inspireren door de al eeuwenoude monnikencultuur. ,,Natuur en cultuur zijn van oudsher verbonden
met spiritualiteit en geestelijk leven. Daarom past zo goed bij ons en wilde ik er wat mee doen.
Wandelen en verwonderen, daar gaat hier om’’, legt hij uit.
En zo wandelde Antonius eind mei op landgoed Elswout in gezelschap van dichters van de
Haarlemse Dichtlijn, die onderweg hun poëzie voordroegen. Eind juni trok er een kleine
pelgrimstocht door het fascinerende landschap van Middenduin met in hun eigen midden flamencogitarist en verhalenverteller Marnix Ducroock - gadegeslagen door buizerds, toegekwaakt door
kikkers, tussen dansende vlinders en langs rondtrekkende juffers. Wie er bij was, weet nu hoe een
flamencogitaar – let wel: de gitaar, níet de gitarist – gearresteerd kon worden in Barcelona en
waarom.
In augustus proefde Antonius wandelend van de verbazingwekkend rijke natuur aan de rand van
Schalkwijk en leerde over de geschiedenis van Haarlems jongste stadsdeel: over de
grondontginningen in de 13e eeuw, de annexatie van de polders door Haarlem halverwege de vorige
eeuw, de nieuwbouw en zijn voortdurende gedaantewisselingen.
Antonius Wandelt is vooralsnog een pilot om te zien wat het ons brengt. De ervaringen zijn
inhoudelijk meer positief, maar de opkomst valt nog wat tegen. Aan het eind van het seizoen zullen
we evalueren en bezien of Antonius ook volgend jaar blijft wandelen.
Wandeling nummer vier staat ondertussen genoteerd voor zondagochtend 25 september. Dan leert
Antonius tijdens het wandelen zingen van een professionele zangpedagoog!
Meedoen:
Deelname kost 10,- euro inclusief koffie/thee en een lichte Meldt je aan via onze website, per mail
info@antonius-gemeenschap.nl of telefoon 06 33788675.

Vredesweek: de Generatie Vrede. Omdat nu des te meer zichtbaar is dat vrede
niet vanzelfsprekend is

Oorlog was er altijd in de wereld en dagelijks zien we welk enorm menselijk lijden dat tot gevolg
heeft. Het drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis
in de hand. Sinds dit voorjaar woedt er weer oorlog dichtbij ons, op ons eigen continent. Het doet
ons meer dan anders beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is. Dat we moeten werken aan vrede,
en van ons moeten laten horen.
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 augustus is de Pax Vredesweek. Het thema van dit jaar:
Generatie Vrede.
Antonius Gemeenschap is sinds jaar en dag ambassadeur van de vrede in Haarlem en als zodanig
organisator van de activiteiten in onze stad tijdens die week. En we hebben een vol programma.
Wat gaan we doen. Hieronder een volledig – zij het beknopt overzicht. Download vooral ook de
folder met het uitgebreide programmaoverzicht op onze website.

Het programma in vogelvlucht:

Vrijdag 16 september: Vredesgroeten
Een dag voor de officiële start van de Vredesweek geven we elkaar een vredesgroet in de vorm van
een kaartje: aan de buurvrouw, aan opa, aan die meneer die je eigenlijk niet kent, aan een
wildvreemde, aan een vluchteling of misschien wel aan jezelf. Setjes kaarten zijn aan te vragen via
administratie@doopsgezindhaarlem.nl met vermelding van postadres en hoeveel setjes kaarten. De
kaarten zijn gemaakt door jongeren uit de Doopsgezinde kerk. Zij rijden ook op de (bak)fiets door
de stad om overal kaarten weg te geven.

Zaterdag 17 september: Stiltekring, Aperitief, en ‘Het Geluid van Protest’ (officiële start)
Rond het middaguur maken we een grote kring in de Groenmarktkerk voor een kwartier stilte
ingeluid door de gitaarklanken van gitarist Ivo Bernard.
’s Middags om 16 uur is er de korte dienst Aperitief voor de Ziel in de Groenmarktkerk in het teken
staat van Franciscus en Antonius.
Vanaf 20.00 uur klinkt in de Doopsgezinde Kerk het ‘Geluid van Protest’ – een muzikale reis over
de geschiedenis van het protestlied. Met de officiële opening van de Vredesweek door burgemeester
Jos Wienen.

Zondag 18 september: Ontmoetingslunch, ‘Kunst van de Gekleurde Mens’ en
Regenboogviering
Van 13 tot 14.30 uur is er een zogenoemde ontmoetingslunch in de Doopsgezinde Kerk.
Vanaf 14 uur is in de Groenmarktkerk de door kunstdocente en kunstenares Yoshina Davelaar
samengestelde tentoonstelling te zien over kunst gemaakt door zwarte kunstenaars.
Om 15 uur start in de Grote- of St. Bavokerk de inmiddels niet meer uit de Vredesweek weg te
denken Regenboogviering

Maandag 19 september: Vredesgebed
Om 12.30 in de Groenmarktkerk: een extra Vredesgebed voor Stad en Wereld

Dinsdag 20 september: Het Nieuwe Wereldhuis, Vredesdienst en de film Selma
Tijdens een lunch kan er worden kennisgemaakt met leerlingen en docenten van het Nieuwe
Wereldhuis. Met muziek van Samuel en Joey Dib. Van 12.30 tot 14.30 in de Groenmarktkerk.
Vanaf 12.30 zal Broeder Savio een korte vredesdienst leiden in de Groenmarktkerk
’s Avonds is in de Doopsgezinde Kerk de film Selma te zien over Selma Harcourt Klinefelter, de
pers woordvoerder van Martin Luther King. Vanaf 19.30 uur.

Woensdag 21 september: Integratie en Migratie.
Diverse sprekers vertellen bij Stem in de Stad over een goede integratie van nieuwkomers in
Nederland en een goede begeleiding bij terugkeer. Vanaf 15 uur.

Donderdag 22 september: Vredeswandeling, Voetbal, Vredeslezing over ‘Het Vrije Woord’, en
de theatervoorstelling ‘Drie zusters in de stad’
Wandelen in de naam van Vrede. Om 10 uur verzamelen in het Kenaupark. Na afloop is er koffie bij
Stem in de Stad. De wandeling duurt ongeveer een uur.
Wie niet wil wandelen kan in het park blijven voor een vriendschappelijke voetbalwedstrijd met
ongedocumenteerden en statushouders.
Hoogleraar Humanisme en Filosofie Joachim Duyndam verzorgt om 20.00 uur de Vredeslezing die
in het teken zal staan van het Coornhertjaar en gaan over de vrije wil en het vrije woord die beide
voorwaarden en middelen zijn voor vrede. Bij Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg.
Stem Theater brengt ’s avonds om 20 uur de bijzondere theatervoorstelling ‘Drie zusters in de stad’,
gebaseerd op de verhalen van de spelers en op het toneelstuk De drie zusters van Tsjechov. Bij Stem
in de Stad dus.

Vrijdag 23 september: Stadswandeling, Ronde Tafelgesprek en Culturele Avond
Bij deze stadswandeling, verzorgt door Stem in de Stad en het Gilde Haarlem, staat het
vluchtelingenprobleem door de eeuwen heen centraal. Start vanaf de Grote Markt om 13.30 uur.
Rond de tafel over Vrede in de Doopsgezinde Kerk. Gespreksonderwerp is onder neer het Amnestyrapport over Apartheid in Israël. Hoe kan dit rapport bijdragen aan vrede? Vanaf 20 uur.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Frieslandlaan biedt vanaf 19
uur een gevarieerd (multi-)cultureel programma met muziek, zang, dans en poëzie uit alle
windstreken.

Zaterdag 24 september: Bezinning en Bezieling
Retraitecoach Ton Roumen verzorgt in pastorie van de Groenmarktkerk een lezing over de begin dit
jaar overleden Boeddhistisch monnik, spiritueel leraar en vredesactivist Thich Nhat Hanh. Van 14
tot 16 uur.

Zondag 25 september Afsluitende Vredesviering en Gospelzang
In de Doopsgezinde kerk wordt de Vredesweek vanaf 10.30 uur afgesloten met een viering onder
leiding van de dominees Alex Noord (Doopsgezind Haarlem) en Sabine du Croo de Jongh
(Remonstranten Haarlem).
In de Groenmarktkerk vanaf 10.30 uur een optreden van gospelkoor Pata Pata

Wordt Vriend of Donateur/ vrijwilliger van Antonius
Tal van mensen zijn het al. Op tal van verschillende manieren vriend of donateur van de Antonius
Gemeenschap. Voor zover u dat nog niet bent, willen we u vragen dat te worden.
Dat kan door ons financieel te steunen met een maandelijkse of jaarlijkse vaste bijdrage.
U kunt ons in uw testament opnemen. Zo zijn er vele mogelijkheden om ons te steunen.
Als u ons af en toe wilt helpen, bijvoorbeeld een keer bij een high tea of met het koffie schenken 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 Of ga gelijk naar onze donatie pagina via de QR code.

Het recept van het kwartaal: Doperwten- muntsoep

Ingrediënten (voor ruim 1 liter):
100 gram ui
100 gr prei
4 tenen knoflook
6-8 muntblaadjes/takjes
½ rode peper (optioneel)
450 gr. diepvries doperwten
700 ml water
1 bouillonblokje (1 liter)
50 ml. Slagroom
Sap ¼ citroen
Zout, Peper, Olijfolie

Bereidingswijze:
Snijd ui, prei, knoflook, rode peper fijn, fruit aan in olie en voeg wat zwarte peper toe, wanneer
glazig de muntblaadjes erbij en roer om tot die zacht zijn.
Doperwten, water en bouillon blok erbij. Breng aan de kook en laat 15 minuten koken.
Pureer/blendeer het geheel en voeg room en citroensap toe. Breng op smaak met zout en peper.

