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1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 
 
1.1. Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 

- Het bieden van en platform voor een gemeenschap van mensen die zich met name vrijwillig 
inzetten ten dienste van mensen in nood en werken aan de ‘de droom van vrede'. De stichting 
is oecumenisch, hetgeen inhoudt dat de stichting openstaat voor alle christelijke denominaties 
en het liefst samenwerkend met andere religies, religieuze stromingen en anderen van goede 
wil in de stad. De stichting vindt haar inspiratie met name in de Franciscaanse traditie. 

- De Antonius Gemeenschap heeft daarnaast als opdracht te werken aan een nieuwe vorm van 
interkerkelijke en interreligieuze samenwerking, waarbij verschillen in dogma’s overstegen 
worden door de gezamenlijke inzet voor de mens in nood en stad van vrede, een 
samenwerkingsvorm  die haar oorsprong en overtuiging niet verloochent, maar vrij en 
vriendelijk openstaat voor alle mensen van goede wil, en al hetgeen daarmede in de meest 
ruime zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.                            

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

- Door in al haar werken zoveel mogelijk de regel te hanteren; Niets te ondernemen zonder 
eerste de samenwerking te hebben gezocht met een andere partner in de stad omdat zij 
gelooft dat samenwerken het meest duurzaam is en de solidariteit bevorderd.  

- Door zich middels haar vier werkgebieden/clusters concreet in te zetten voor de kwetsbare 
mens en ‘de droom van vrede’ en daarin steeds een breed draagvlak probeert te creëren van 
partners en betrokken vrijwilligers die de activiteiten binnen de clusters mede helpen vorm te 
geven en te realiseren.      
  

 
 
1.2. Bestuur 
De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Het geeft uitvoering aan de doelstelling van de 
stichting, zorgt voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de 
middelen van de stichting. Het bestuur bestaat uit oneven aantal van ten minste drie bestuurders. De 
bestuurders genieten geen bezoldiging, hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur is tevens belast met het aanstellen van 
personeel in dienst van de stichting.                                             
Onze visie op samenwerking, zorg voor de armen, werken aan vrede en saamhorigheid in de stad slaat 
aan. Wij voelen daarom de noodzaak om als gemeenschap ons hierin sterker te maken door voor een 
periode van minimaal 5 jaar een coördinator aan te stellen, die deze ontwikkeling een blijvende plek in 
Haarlem kan geven. 
 
1.3. Financieel 
Het jaarverslag wordt opgesteld en goedgekeurd door een accountant, lid van de NBA (Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De stichting is opgericht op 9 september 2016. De 
eerste financiële verantwoording wordt uiterlijk 1 juli 2017 verwacht. 
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1.4. Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

a. bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren 
b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is 
c. subsidies en donaties 
d. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking verkrijgt en 
e. alle andere baten. 

 
1.5. Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
1.6. Bestemming batig liquidatiesaldo 
Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding van de stichting, dan wordt conform artikel 14 lid 3 van de 
statuten een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of 
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft.   
 
2. BELEID 
 
De Antonius Gemeenschap richt zich op de volgende werkgebieden/clusters: 
 - Antonius Kookt 
 - Armoede en perspectief  
 - Vrede en gerechtigheid 

 -  Geloof en samenleving 

 
2.1. Overzicht van gerealiseerde en toekomstige projecten per werkveld 

Antonius Kookt. 

- Antonius kookt “Buurtkeuken met bezieling”.  Met een tweetal buurtkeukens gericht op 

ouderen, eenzamen en alleen gaande mensen tracht de Antonius Gemeenschap iets van de nood 

van eenzaamheid te lenigen en mensen een gezellige avond te bieden met de gelegenheid tot 

ontmoeting en het maken van nieuwe sociale contacten.  

- High tea, in verschillende verzorgingstehuizen verzorgd de Antonius gemeenschap maandelijks 

een High tea om de ouderen extra aandacht te geven en de vrijwilligers en het personeel iets te 

ontlasten.  

- Recepten om nooit te vergeten.  In samenwerking met de verzorgingstehuizen doormiddel van 

gerechten herinneringen op te roepen bij mensen met een hersenziekte zoals dementie en die 

verhalen op te tekenen in een kookboek hoopt de Antonius gemeenschap die problematiek extra 

onder de aandacht te brengen.  

Armoede en Perspectief  

 - Haarlemse Jongerenraad.  Een duurzame aanpak van het armoedeprobleem ligt aldus de 

Antonius gemeenschap bij zowel bij de politiek als bij de toekomstige generatie. Doormiddel van 

de Haarlemse Jongerenraad ism met een aantal scholen en de lokale gemeente wil de Antonius 

gemeenschap de toekomstige generatie niet alleen 'leren te participeren’ maar concreet laten 
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mee denken over de actuele situatie in Haarlem en met initiatieven te laten komen die serieus 

worden opgepakt.  

 - Voor elkaar pakketten.   Voedselpakken voor mensen die om wat voor een reden dan ook geen 

gebruik meer kunnen maken van de voedselbank maar nadrukkelijk die ondersteuning nodig 

hebben. De Antonius gemeenschap is een van de verzamelaars van voedsel voor die pakketten.  

Vrede en gerechtigheid 

 - Ambassade van vrede. De Antonius gemeenschap is verbonden aan de landelijke organisatie Pax 

voor Vrede en vertegenwoordigt haar in die zin op sommige momenten in Haarlem  

 - Vredesweek. De Antonius gemeenschap geeft de jaarlijkse nationale vredesweek van Pax 

invulling dmv diverse activiteiten en lezingen.  

 - Vredesconvenant Haarlem. De Antonius gemeenschap is initiatiefnemer van het 

vredesconvenant waarbij partijen, organisaties, stichtingen opgeroepen worden hun 

handtekening onder die verklaring te zetten waarbij ze zich niet alleen verbinden aan de intentie 

van de verklaring, die is ten allertijden vanuit een houding van nieuwsgierigheid, tolerantie en 

respect naar elkaar om te blijven zien wat er verder ook in het land of de wereld gebeurt, maar 

ook de ondertekenaars oproept om door het jaar heen en tijdens de vredesweek een actieve 

bijdrage te leveren.  

Geloof en samenleving 

 - Stadsklooster Haarlem. Een initiatief vanuit de Antonius gemeenschap waar meerdere kerken 

en stichtingen bij bij aangesloten zijn die onder het motto Stilte, Aandacht, Schoonheid breed 

christelijke waarden zoals gemeenschapszin, een gedeeld reflectie kader en eigentijdse 

zondagsrust willen vormgeven op dusdanige wijze dat ze toegankelijk zijn voor iedere Haarlem 

ongeacht religieuze achtergrond of kerkelijke betrokkenheid.  

 - Aperitief voor de Ziel.  Een laagdrempelige korte viering van de Antonius gemeenschap die 

plaatsvindt op elke derde zaterdag van de maand om 16.00 waarbij er stil gestaan wordt bij de 

spiritualiteit van Franciscus en de actuele noden van wereld, land, stad en gemeenschap. Na de 

viering wordt er gezamenlijk een aperitief genuttigd met een glaasje en een hapje.  

 

3. MENSKRACHT EN ORGANISATIE 

Op dit moment bestaat de Antonius Gemeenschap uit 50 vrijwilligers en veel betrokken partners 

uit het kerkelijke en maatschappelijk geëngageerde netwerk in Haarlem en omgeving.  

Naast het stichtingsbestuur is er een uitvoerend team, die bestaande activiteiten monitoren en de 

voortgang bewaken.  
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4. ACTIVITEITEN 

 

Antonius kookt. Activiteiten die vallen onder Antonius kookt.  

Wekelijks een drie gangen menu koken, High tea voor verschillende verzorgingshuizen, 

soepsupport en Smaak  

Koken drie gangenmenu:  

Antonius kookt doet eenmaal per week koken voor de alleengaande mens, de ouderen en de 

kwetsbare. Altijd op de dinsdagen van de week. De even weken in het jaar koken we in Schalkwijk. 

We mogen de keuken gebruiken van Het Open Huis. In de oneven weken mogen we koken bij 

Stem in de Stad.  

(in corona tijd hebben we vooral maaltijden gemaakt die onze gasten konden afhalen en alleen in 

het centrum bij Stem in de Stad. In Schalkwijk wilde men niet de maaltijden komen afhalen) 

We dekken de tafels gezellig, ontvangen de gasten een kwartier voordat we de maaltijd gaan 

serveren, zodat men rustig een plekje kan uitzoeken. Je merkt dat mensen elkaar opzoeken waar 

men al eerder mee aan tafel heeft gezeten.  

Om 18.00 uur starten we met het serveren van het voorgerecht, daarna hoofdgerecht, dessert en 

koffie.  

Gasten geven zich van te voren op als zij willen komen eten en betalen 5,00 euro voor het drie 

gangen menu.  

Het plan voor het komende jaar 2022 is een zomer- en winterprogramma te maken zodat we 

voorbereid zijn op evt corona of andere virussen die ons weer in een lockdown plaatsen.  

 

High tea 

De High Tea’s worden ook in 2022 weer 

georganiseerd.                                                                                                                

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:  
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• Elke laatste donderdag van de maand 
High Tea in de Janskliniek (donderdag 
31 maart, donderdag 28 april,                                                                                                                   
donderdag 26 mei en donderdag 30 
juni).  

• Elke laatste donderdag van de 
maand, eens per twee maanden, 
High Tea op locatie Bosbeek  

(donderdag 31 maart, donderdag 26 
mei).  

• Elke eerste donderdag van de maand,                                                                                                                      
eens per twee maanden, High Tea op 
locatie Nieuw Delftweide (donderdag 
7 april, donderdag 2 juni). 

• Een grote High Tea op vrijdag 10 juni 
op locatie Meerhoeve.  

 

 

Soepsupport 

Onder soepsupport vallen: soep maken elke woensdag van oktober t/m maart voor gasten die de 

soep komen ophalen. Het doel is de wintermaanden mensen iets extra's te bieden in de koude 

tijden.  

Kosten: 2, 00 euro per halve liter 

Soep maken voor Stem in de Stad van oktober t/m maart om de gasten die zij elke dag ontvangen 

(ook dakloze mensen) naast drie maal in de week een maaltijd, één keer in de week een kop soep 

extra aan te reiken op koudere dagen. Kosten voor Stem: maken tegen kostprijs  

Koken voor activiteiten van wijkcentrum Effect: Zij wandelen eenmaal per week met mensen die 

alleen zijn of zich eenzaam voelen en sluiten de wandeling af met een kop soep. Kosten: maken 

tegen kostprijs,  

Het plan voor 2022 is: onderzoeken waar de behoeftes zitten bij mensen die niet of nauwelijks uit 

huis komen of geheel niet uit huis kunnen komen, kunnen we bij hen soep thuis brengen?  

 

Smaak 

Smaak is een organisatie van het Lotus college die opleidingen tot hulp kok of restauranthulp 

verzorgd,  voor jonge mensen die een beperking hebben.  

Zij koken van maandag t/m vrijdag voor Spaarnezicht. Een instelling waar jonge mensen van 15 

t/m 23 mogen wonen als ze (tijdelijk) geen woonruimte hebben en even niet weten hoe hun 

leven vorm en inhoud te geven. Zij doen dit op verzoek van onze organisatie.  

 

Vrede en gerechtigheid. Activiteiten die vallen onder vrede en gerechtigheid 

Vredesweek, vredegebed en 40 dagen vastentijd.  
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Vredesweek  

We zijn al langere tijd ambassadeur van vrede in Haarlem. We zijn aangesloten bij Pax de 

organisatie in Nederland die de vredesweek elk jaar organiseert.  

In 2018 zijn we begonnen met het opstellen van een vredesconvenant waar toen 19 organisaties 

hun handtekening onderplaatsten. In 2019 kwamen er ondertekenaars bij en in 2021 nogmaals 

twee ondertekenaars.  

De volgende organisaties zijn nu aangesloten: wijzelf natuurlijk, Socialistische partij, 

Wijkgemeente Oosterkerk vd Protestante gem. Haarlem, de Ontmoetingskerk, Selimiye Moskee, 

Partij van de Arbeid, Het Apostolisch genootschap, Het CDA, De wijkraad van de Protestante kerk 

Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Dar as Salaam moskee, Doopsgezinde 

gemeente, Pelgrimkerk, Haarlems Platvorm Religie en Levensbeschouwing, Stem in de Stad, 

Diaconie Protestante gemeente, Moeder van de Verlosserkerk Schalkwijk, Soefi contact Haarlem, 

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, Evangelische Lutherse kerk, 

Humanistisch Verbond Haarlemmerland, Stichting Wereldkeuken, Stichting Somalërs Haarlem en 

Omgeving, Haarlem Mozaïk, Stichting Jongeren in beweging. Stichting Palanka Negra, De Ont-

moeter, Stichting Sociaal vangnet, Stichting Schakels Haarlem Noord, Stichting Samen Haarlem, 

Stichting Turks Sociaal Culturele Samenwerking, Beháigroep Haarlem, Kerk zonder Grenen,  

Elk jaar worden de ondertekenaars benaderd of zij in de vredesweek, of op een ander moment 

iets willen laten zien aan de mensen in Haarlem wat de vrede bevorderd. Waar mogelijk aan de 

hand van het thema wat Pax heeft aangegeven.  

We willen in 2022 deze werkwijze voortzetten. En waar mogelijk iets over vrede in de loop van 

het jaar ook organiseren als andere ondertekenaars daar open voor staan  

 

Vredesgebed 

Elke eerste maandag van de maand, na het horen van de sirenes, houden wij om 12.30 uur in de 

Groenmarktkerk een korte dienst welke in het teken staat van vrede voor stad en wereld.  

Het is het 39ste jaar waarin het vredesgebed gedaan werd. Wij doen het sinds twee jaar en 

hebben dit jaar een wat andere insteek gekozen. Waren eerder mede voorgangers gevraagd uit 

kerkelijke kringen, wij willen ook de andere mensen aan het woord laten die iets over vrede te 

vertellen hebben. In de voorgaande jaren was er bij elke dienst een goed doel waarvoor 

gecollecteerd werd. Nu doen we het hele jaar door één doel en wel kinderarmoede. De Alliantie 

tegen kinderarmoede heeft zich hiervoor bij ons aangesloten en dragen er zorg voor dat geld 

goed besteed gaat worden.  
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Het komende jaar: 2022 willen we een doel ondersteunen. Elke eerste van de maand houden we 

de viering voor vrede van stad en wereld. Ook wanneer deze vallen in de vakantietijd en op b.v. 

2e Pinksterdag.  

 

40 dagen vastentijd  

Onder de titel Antonius (s)preekt houden we voor de derde keer dit jaar in de vastentijd een 

gebed  in de Groenmarktkerk. Elke dag in de gehele vastentijd zal er om 12.30 uur een korte 

dienst gehouden worden. Behalve op de zondagen en op de derde zaterdagen van de maand.  

Antonius van Padua deed dit al in 1231 in Italië in Padua.  

We vragen aan verschillende voorgangers vanuit andere geloofsrichtingen of zij één of meerder 

momenten willen invullen. Het is een grote verscheidenheid aan mensen die de diensten 

voorgaan.  

De indeling is als volgt:  stukje muziek, welkom en gebed, muziek, lezing en preek, muziek, gebed 

en wegzending. Tot slot afsluiten met muziek.  

Voor dit jaar 2022 is het thema”Ontmoeting met de Armen”  

De korte diensten staan in het teken van de armoede in de breed mogelijke zin van het woord.  

De vastentijd is nu van 2 mrt t/m 16 april.  

 

 

Geloof en samenleving.Activiteiten die vallen onder geloof en samenleving 

 

Aperitief voor de ziel  

Elke derde zaterdag van de maand houden we een aperitief voor de ziel. IN de Groenmarktkerk. 

De aanvang is 16.00 uur. Een korte dienst die uitgaat van de gedachten van Franciscus en 

Antonius. Waarin we de wereld, het land en onze stad laten terug komen. Waarin we proberen 

aandacht te geven aan dingen die spelen. Met muziek gespeeld op verschillende instrumenten, of 

een koor die Taizee liederen zingt. Na afloop is de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij een 

heerlijk aperitief. Hiervoor vragen we een bijdrage om de onkosten te kunnen betalen.  

In 2022 willen we dit voortzetten en zijn we opzoek naar mensen die ons muzikaal willen 

ondersteunen en of er mensen zijn die ook iets willen laten horen t.a.v. De wereld. enz. We staan 

open voor elk mooi aanbod wat de inhoud van het aperitief kan verbeteren.  
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Antonius(s)preekt  

In de vastentijd doen we de laatste jaren de gehele 40 dagen een korte dienst. We sluiten hierbij 

aan bijnde diensten die er elke week al zijn op de maandagen, dinsdagen en vrijdagen. De 

voorgangers op de zondagen passen zich aan aan het thema wat wij hebben aangeleverd. 40 

dagen zal het gaan over wat Antonius van Padua al deed in 1231. De gehele vastentijd de mensen 

wakker schudden dat er armoede bestaat en dat men daar aandacht voor moet hebben. Hij 

veroordeelde de mensen van de gemeente, het land maar ook de geestelijkheid van Italië in die 

tijd.  

Dit jaar, 2022,  is de vastentijd van 2 maart aswoensdag t/m 16 april stille zaterdag                          

Met het thema voor dit jaar: ontmoeting met de armen willen we voor al degene die op welke 

wijze dan ook arm zijn, zien en waar mogelijk wat voor doen.  

 

Ondersteuning Groenmarktkerk 

Al vele jaren ondersteunen we de mensen van de Groenmarktkerk met verschillende activiteiten. 

Eerder gingen we steeds op de zondagen voor op de vijfde zondag van de maand. Inmiddels gaan 

we eenmaal per twee maanden voor in de kerk, gezien het aantal voorgangers wat voorhanden is. 

Met de kerstdagen helpen we de kerststallen opzetten en doen we mee in de gezinsviering die 

dan plaats vindt op 24 december in de avond uren. We dragen zorg voor het stilte centrum dat dit 

elke dag bemensd is. Er worden maand overzichten gemaakt van wanneer mensen beschikbaar 

zijn en we houden de stilte wachters op de hoogte van wat er zich evt. afspeelt in de week dat zij 

aanwezig zijn.  

In 2022 willen we dit blijven doen en hen betrokken houden op de Groenmarktkerk en natuurlijk 

ook Antonius.  

 

Armoede en perspectief. Alliantie tegen kinderarmoede  

In mei 2019 heeft de Antonius Gemeenschap in samenwerking met de Protestante Diaconie het 

initiatief genomen om de Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede (HATKA) op te richten.  In lijn 

met de landelijke alliantie kinderarmoede streven we ernaar om ervoor te zorgen dat in 2030 

geen enkel kind in Haarlem meer de gevolgen van armoede hoeft te ondervinden en dat er geen 

nieuwe gezinnen meer in armoede vervallen.  

 

Inmiddels zijn er 17 organisaties bij aangesloten.  Zij ontmoeten elkaar in 6 wekelijkse 

netwerkbijeenkomsten om actuele casuïstiek te bespreken en elkaar daarin te ondersteunen. In 

deze netwerkenbijeenkomsten ontmoeten vooral sociaalwerkers elkaar die direct te maken 

hebben met kind en gezin.  
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Recentelijk zijn we gestart met partnerbijeenkomsten, meer gericht op het management niveau 

van de aangesloten partnerorganisaties.  Gezamenlijk hebben de partners besloten om met 2 van 

10 werkopgave van de landelijke organisatie  in 2022 aan de slag te gaan. Er is gekozen voor de 

werkopgaven “Gezin versterken” en Meedoen. 

In 2022 beogen we met een aantal concrete stappen te zetten om de situatie in bovengenoemde 

werkopgaven te verbeteren.  Ook willen we een website realiseren voor werkers en intermediars 

in het werkveld met een helder en zo compleet mogelijk overzicht van wat er ondersteuning er in 

Haarlem en omgeving beschikbaar is het gebied van kinderarmoede.  

 

Actie tasjes voor kinderen  

Vorig jaar hebben we voor de eerste maal geholpen om tasjes te vullen voor de kinderen van 

ouders die bij de voedselbank zijn en anderenkinderen die het niet rijk hebben. In de tasjes deden 

we speelgoed, een boek, puzzel en meer dingen die kinderen iets extra's bieden. We hebben een 

eerste poging gedaan om kinderen ook naar b.v. een speeltuin te krijgen. Een speeltuin vereniging 

in Haarlem schonk ons 40 gratis kaartjes zodat kinderen minimaal met twee een dag naar de 

speeltuin konden gaan.  

Voor 2022 willen we, samen met de mensen die het organiseren kijken of we meer kaartjes 

kunnen krijgen voor de kinderen. Kunnen we bv bioskoopkaartjes regelen?  

 

Haarlemse Jongerenraad 

In 2019 heeft de Antonius Gemeenschap de Haarlemse Jongerenraad opgericht in samenwerking 

met het Sancta Maria Lyceum het eerste Christelijke Lyceum.  Leerlingen van beide scholen 

nemen zitting in de raad en buigen zich elkaar schooljaar over een onderwerpen die zij belangrijk 

vinden. 

Aan het einde van elk schooljaar presenteert de Jongerenraad hun 2 beste plannen aan de 

Gemeente raad, die op hun beurt het beste idee meeneemt om daadwerkelijk op te pakken en uit 

te voeren. 

In 2022 onderzoeken we of in de toekomst ook een VMBO school, namelijk het Haarlem College 

in de toekomst aan kan aansluiten. Het Sancta en het ECL doen in totaal met 17 jongeren mee. De 

plannen zijn veelbelovend.  

 
  
 


