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Haarlem, 6 april 2020   
  
Beste lezer, 
   
Met veel genoegen presenteert de Antonius Gemeenschap het Jaarverslag 2019.  	
	
In het jaarverslag blikken we niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar kijken we ook vooruit naar 
activiteiten en ontwikkelingen in 2020.  	
	
Door het virus dat over de wereld raast komen planningen onder druk te staan, zo ook onze 
jaarplanning voor 2020.  
 
We proberen binnen de gegeven en beperkende omstandigheden met alle creativiteit waarover we 
beschikken hierin een goede weg te vinden en naar oplossingen te zoeken voor onze activiteiten.  
		
Voor onze gasten van de buurtkeukens en anderen die tot deze doelgroep behoren zijn we een 
catering aan het opstarten, zodat zij in ieder geval een met liefde en zorg bereide maaltijd thuis 
bezorgd kunnen krijgen voor relatief weinig geld.   
 
Daarnaast onderzoeken of we de high teas kunnen afleveren bij de deelnemende verpleeg- en 
verzorgingshuizen zodat bewoners die dat willen kunnen blijven genieten van de high tea.  
  
Voor de Haarlemse Jongerenraad zoeken we naar online wegen om toch samen verder te kunnen 
gaan. Op dit moment worden twee video gastcolleges voorbereid om die met de jongeren te delen.  
  
Op deze manier kijken we op dit moment naar al onze bestaande activiteiten. 
   
Daarnaast heeft de  Antonius Gemeenschap het initiatief genomen om een aantal kerkelijke partijen 
bij elkaar te brengen om gezamenlijk de diaconale zorg voor de kwetsbare mens in Haarlem overeind 
te houden. Dit heeft onder andere geleid tot een “luisterlijn” die bemenst wordt door medewerkers van 
Stem in de Stad en het Openhuis.  	
	
We proberen er met elkaar het beste van te maken, ook nu en wensen u vrede en alle goeds.  
  
Wim Blüm  
voorzitter Antonius Gemeenschap 	

	

       


