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Bruggen	slaan
‘Gezinshulp	verliest	het	van	bureaucratie’, kopte Trouw op 6 april 2011. In het artikel 
zelf werd geconcludeerd: ‘Een gezin in nood is gebaat bij één plan, uitgevoerd door 
een eensgezind legertje hulpverleners. Maar in de praktijk werken zij langs elkaar 
heen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken.’

Een gezin in nood is gebaat bij één plan. Dat weten wij van Kerk & Buurt Noord als 
geen ander. Dankzij onze vrije rol zijn wij in staat mensen die problemen hebben in 
contact te brengen met de juiste instanties. En deze instanties op één lijn te krijgen.  
We voeren gesprekken. Geven morele steun. Bieden praktische hulp. Brengen mensen 
samen. We slaan, kortom, bruggen. Zodat mensen werkelijk in staat zijn – met de 
nodige hulp – iets aan hun eigen situatie te doen. 

Onze professionals en onze vrijwilligers hebben zich ook in 2010 weer actief en 
vol enthousiasme ingezet. We zijn blij en dankbaar dat we – hoewel met minder 
professionals dan voorheen – opnieuw in staat zijn geweest ons werk in Amsterdam-
Noord te verrichten. 



Werkwijze
Doelgroep
Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord (Kerk & Buurt Noord) is een stichting voor 
buurtpastoraat in Amsterdam Oud-Noord. Ons werkgebied is één van de armste 
buurten van Amsterdam: de Vogelbuurt/IJplein en de Van der Pekbuurt. Daarnaast 
hebben wij ook steeds vaker contact met mensen buiten dit directe werkgebied. 

Wij werken voor - én met - de buurtbewoners die het minst worden gezien en 
gehoord. Mensen en gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, vrouwen  
die met geweld te maken hebben (gehad), asielzoekers en vluchtelingen,  
(ex-)verslaafden, dak - en thuislozen. Zij hebben last van uiteenlopende problemen 
als schulden, taalbeheersing (inburgering), sociale uitsluiting en gezondheid. Vaak 
is sprake van een combinatie van problemen, wat de situatie nog complexer maakt. 
Deze kwetsbare mensen zijn allemaal welkom bij ons, ongeacht om welke hulpvraag 
het gaat of wat hun overtuiging of religie is. Zo staat het ook in onze doelstelling:  
‘Op grond van het Evangelie aanwezig te zijn in de buurt en op te trekken met 
mensen, hen ondersteuning bieden in hun leven en bij te dragen aan het samenleven 
in de buurt; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’ *
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*  Statuten Oprichting Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, artikel �.
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Aanpak
Wij zien dat veel mensen met wie wij werken, de weg zijn kwijtgeraakt in een doolhof van hulpverlening.  
Zelf werken wij vanuit de presentiebenadering van het buurtpastoraat, een oude aanpak die de laatste 
jaren weer verrassend actueel blijkt te zijn. Deze presentatiebenadering gaat uit van wederkerigheid en 
langdurige relaties. Niet het probleem zelf staat centraal, maar de mens te midden van de problemen. 
We zijn altijd op zoek naar wegen om dienstbaar te zijn aan kwetsbare mensen en de buurt als geheel. 
Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt, er wordt naar hen geluisterd, ze ervaren oprechte interesse en 
betrokkenheid. Onze werkwijze benadrukt de eigen kracht van mensen, waardoor hun zelfredzaamheid 
wordt versterkt. Na vele moeizame jaren durven zij nu (onder begeleiding) stappen te zetten om uit hun 
sociaal isolement te komen en contact te leggen met professionele en reguliere hulp, zoals Schuldhulp, 
GGZ, Maatschappelijke Dienstverlening, Voedselbank, buurthuis, buurtrestaurant, pedagogische werkers, 
etc. In diverse situaties is het nodig dat een vrijwilliger of een professional meegaat naar instanties om 
hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk de juiste hulp krijgen. Als onafhankelijke 
instantie kunnen we immers buiten de reguliere kaders optreden. 

In het ondersteunen van mensen hebben onze medewerkers zeer regelmatig contact met professionals 
van andere partners in de buurt of instanties. Het komt veelvuldig voor dat we bemiddelen, situaties 
verduidelijken, uitstel vragen - bijvoorbeeld in verband met een dreigende huisuitzetting. Ook nemen 
we met enige regelmaat het initiatief om met diverse instanties en de betrokkene zelf om de tafel te 
gaan zitten om tot een oplossing te komen. Want vaak zijn de buurtbewoners op dit soort momenten 
niet in staat om zichzelf ‘verstaanbaar’ te maken of lukt het ze door de complexe problematiek niet om 
afspraken met instanties na te komen. Wij proberen in dit soort situaties een brug te slaan. 



Kerk & Buurt Noord heeft in mindere mate te maken met zorguren, limieten of streefgetallen. Door onze 
laagdrempelige en bemiddelende werkwijze, en de mogelijkheid om ook buiten kantooruren beschikbaar 
te zijn, ontstaat bij deze buurtbewoners een keerpunt waarin een nieuwe toekomst zichtbaar wordt - 
een toekomst waarin ze grip hebben op hun eigen leven en problemen daadwerkelijk worden aangepakt. 

Resultaten
 In totaal hadden we in 2010 met zo’n negentig verschillende mensen contact.  Dit was een groei van 
ongeveer vijftien procent ten opzichte van 2009. We zochten per week drie tot zes mensen thuis op. 
Onze werkwijze zorgde ervoor dat wij in 2010 steeds vaker vanuit diverse instanties werden benaderd 
om mensen op te zoeken en hen te begeleiden naar een beter perspectief; soms omdat de stap naar 
reguliere instellingen voor veel mensen nog te groot was, soms ook omdat er onvoldoende zicht was op 
de omvang van de problematiek. Ook kwam het voor dat de problematiek onvoldoende groot was om 
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Eind 2010, net voor de Kerst, werd via het kerkelijk netwerk in Noord een mevrouw naar ons 
doorverwezen, een moeder van één kind, en vier maanden zwanger. Een huisuitzetting dreigde. We hebben 
met haar gepraat en zijn vervolgens gaan bellen. Een medewerker van een instantie gaf aan dat zij het 
niet wenselijk vond dat wij contact opnamen met de woningbouwcorporatie, want dat had toch geen zin.  
Na een telefoontje met een samenwerkende partner in de wijk, bleken er toch mogelijkheden te zijn.  
De mevrouw kon in haar woning blijven. Wij hebben haar verder begeleid, wat er toe leidde dat ze bij 
DWI een aanvullende uitkering aan kon vragen, waarvan ze niet wist dat ze daar recht op had.
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reguliere zorg te kunnen aanbieden, maar dusdanig groot dat toch enige begeleiding 
nodig was. Zowel de inzet van onze vrijwilligers als de inzet en ondersteuning van onze 
professionals zijn dit jaar opnieuw van groot belang gebleken. 

Activiteiten	en	projecten
Huiskamer,	spreekuur	en	Buurtmaaltijd
Tweemaal in de week, evenals voorgaande jaren, was er in ons pand aan de Adelaars-
weg onze open inloop in de huiskamer en eens per maand was er de Buurtmaaltijd. 
Het gehele jaar waren wij open - ook op feestdagen. Tijdens de Huiskamer was er 
altijd op de dinsdagochtend het spreekuur. In 2010 werd ook op de donderdag een 
spreekuur ingevoerd, omdat één spreekuur per week niet meer voldoende bleek. 
Gemiddeld kwamen in 2010 zo’n zeven tot twintig bezoekers naar de Huiskamer. Bij de 
Buurtmaaltijd werd er gekookt door verschillende mensen uit de buurt en wijkkerken. 
De nadruk lag daarbij vooral op elkaar ontmoeten en gezellig samen eten, met 
gemiddeld zo’n vijftien tot twintig mensen. Het DWI erkende in 2009 onze Huiskamer 
als Sociale Activerings Plek (SAP), bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Via een traject van DWI komen ze bij ons in de Huiskamer, en op deze 
wijze doen ze weer mee. In 2010 hebben drie buurtbewoners via DWI dit SAP-traject bij 
ons gevolgd. 



Ondersteuningsfonds
Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord biedt in brede zin ondersteuning aan buurtbewoners, 
om op deze wijze bij te dragen aan een structureel menswaardig bestaan in de samenleving. Met name 
richten we ons op buurtbewoners in kwetsbare situaties met veel verschillende problemen zoals sociaal 
isolement, taalachterstand, schulden, gezinsproblematiek etc. Ook in 2010 boden we praktische en  
financiële hulp aan mensen, vaak vanuit ontstane langdurige relaties. We boden hulp aan vanuit onze  
Pechpot, met bedragen tot vijftig euro (mogelijk gemaakt door particulieren en fondsen). We signaleerden  
ten opzichte van 2009 opnieuw een stijging van uitgaven van onze Pechpot, met name in het verstrekken 
van leefgeld. We verstrekten ook in toenemende mate kleine voedselpakketten. We deden tevens diverse 
aanvragen bij fondsen. Het ging dan om geld voor een fiets, huishoudelijke apparatuur, medische kosten 
die niet werden vergoed, schoolkosten van kinderen, leges etc. Ons Ondersteuningsfonds bestaat uit 
een commissie van vier zeer betrokken mensen en een professional. Elke twee maanden vergadert deze 
commissie om samen de ontwikkelingen rondom mensen en hun situaties te bespreken.

Het Ondersteuningsfonds heeft de volgende taken: 
• Aanvragen verzorgen voor buurtbewoners bij verschillende fondsen en diaconale organen.
• Het beheren van de Pechpot, Kansenpot en Vakantiepot en het organiseren en uitvoeren van  

de werkzaamheden die daaraan verbonden zijn.
• De uitvoering van de Kerstactie: het inventariseren van namen voor kerstgiften en  

kerstpakketten en het bijwonen van de kerstdiners. De kerstgiften (ruim honderd in totaal)  
werden in 2010 beschikbaar gesteld door het Augustijner Fonds en de kerstpakketten  
door Rotary Amsterdam Noord. De kerstdiners werden gehouden in buurtrestaurant 
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 Van Harte en georganiseerd in samenwerking met Buurtcentrum de Meeuw, het Leefkringhuis en 
de Weggeefwinkel.

• Het (mede)organiseren van zomeractiviteiten: financieren van een uitje voor buurtbewoners die 
niet op vakantie kunnen gaan, waaronder de ‘Dag met een Sterretje’ (mede gefinancierd door 
Rotary Nieuwendam en Rotary Amsterdam Noord). 

• Het meedenken over vraagstukken met betrekking tot armoedeproblematiek en situaties van 
achterstelling en uitsluiting.

• Het verder ontwikkelen van het beleid van het Ondersteuningsfonds om aan te sluiten bij actuele 
ontwikkelingen in de buurt en bij de levens van buurtbewoners. 



In 2010 werd naast de Pechpot en de Vakantiepot ook de Kansenpot ingezet. Doel 
van de Kansenpot is buurtbewoners in kwetsbare posities een kans te geven mee 
te doen in de buurt en de samenleving en op deze wijze de talenten, die aanwezig 
zijn in zowel volwassen als kinderen, te stimuleren. Ieder mens verdient het om een 
kans te krijgen om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn op het gebied van sport, cultuur, 
scholing, hobby’s en het bevorderen van maatschappelijke en sociale contacten.  

Wij bieden ze deze kansen als bestaande voorzieningen ophouden of niet toereikend 
zijn of als mensen niet in aanmerking komen voor een voorziening. De Kansenpot is 
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Dankzij de nieuwe Vakantiepot hebben we in 2010 trips voor buurtbewoners kunnen 
regelen naar het Dolfinarium, Walibi, Ouwehands Dierenpark en Sail. De mensen 
kwamen terug met enthousiaste verhalen, prachtige foto’s en waren erg blij met 
deze dag ontspanning. Oma’s konden op deze wijze met hun kleinkind een dagje 
uit, wat anders niet mogelijk was geweest. Tevens ging een flink aantal mensen, 
jong en oud, een dagje uit naar Attractiepark de Goudvis onder begeleiding 
van volwassenwerkster Anne Jacobse uit Buurtcentrum de Meeuw en Yvonne Smit, 
buurtpastor Kerk & Buurt Noord. De dag werd grotendeel gefinancierd door beide 
Rotary-clubs, het RCOAK, de Wijkdiaconie en een aantal particulieren. Het was 
een fantastische dag waar jong en oud van genoten. De feestdag werd afgesloten 
met een heerlijke maaltijd in buurtrestaurant Van Harte. In totaal gingen er 65 
mensen mee en waren er dit jaar twee bussen nodig.
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een instrument voor mensen in kwetsbare situaties waarbij we, geheel volgens de buurtpastorale werkwijze, 
aansluiting zoeken bij waar zij goed in zijn. Zodat ze een kans krijgen dit verder te ontwikkelen. Enkele voorbeelden: 

• Een meisje kon met behulp van de Kansenpot gaan sporten.
• Een meisje ging met behulp van de Kansenpot op muziekles.
• De Kansenpot bood scholingsmogelijkheden voor volwassenen die buiten de bestaande vergoedingen vielen.

Mensen waren blij met een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds. We merkten daarnaast ook dat het nodig 
was om ons beleid aan te scherpen met betrekking tot de geldverstrekking. De mensen met wie wij optrekken 
zijn tevens gebaat bij begrenzing, juist omdat wij ze serieus nemen. Op deze manier krijgen zij inzicht in de 
eigen verantwoordelijkheid en leren de consequenties dragen voor eigen daden.

‘Samen	Verder’
Samen Verder, van start gegaan in 2008, is een groot succes gebleken. Voor dit werk hebben we steun gekregen 
van enkele fondsen en ook van het Stadsdeel Noord. Over een langdurige periode bieden we ondersteuning aan 
mensen, in het verlengde van eerder ontstane werkwijzen. 
Naast de mogelijkheden van begeleiding van de Sociale Dienst en het VIG traject (Vroegtijdige Interventie 
Gezinnen) dat vanuit het Stadsdeel als dwangmiddel kan worden ingezet, vervult dit sociale mentoraat een 
geheel eigen rol die bijzonder goed aansluit bij deze buurtbewoners in kwetsbare situaties.

In het project Samen Verder zitten steeds in totaal tien individuen en gezinnen. Vanuit buurtorganisaties en 
instanties horen we steeds vaker het geluid dat Samen Verder nodig is en dat deze manier van optrekken met 
mensen – juist vanwege het flexibele en laagdrempelige karakter - moet blijven. De in 2009 ontstane wachtlijst 
kon ik 2010 niet geheel worden weggewerkt. 



In 2010 onderzocht het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim te 
Zwolle de methode en de effecten van dit project. Hiermee kunnen we Samen Verder beter funderen. 
Dit is niet alleen van belang voor onszelf, maar ook voor andere organisaties die met onze methodiek 
van aan de slag willen gaan. Deze kwaliteitsontwikkeling draagt bij aan de verdere ontwikkeling en 
vernieuwing van ons werk.

Project	‘Zorg	Voor	Mensen’
In 2009 is ons project Zorg Voor Mensen van start gegaan. Het project ontstond vanuit een groeiende 
vraag om mensen in kwetsbare situaties, die buiten ons werkgebied (met name Nieuwendam) wonen, 
thuis te bezoeken en te ondersteunen. Op buurtpastorale wijze waarbij wederkerigheid een belangrijke 
rol speelt worden bewoners begeleid, zowel door vrijwilligers als door onze professional Yvonne Smit, 
om stap voor stap meer structuur te krijgen in hun leven.

Het gaat goed met Zorg Voor Mensen. In 2010 was er intensief contact met alleenstaande moeders, 
alleenstaanden en gezinnen. Twee alleenstaanden konden door kortstondige bijstand op eigen kracht 
weer verder. In de praktijk blijkt dat de inzet van onze professional nodig blijft en dat bezoekwerk in 
meerdere gevallen niet kan worden overgedragen aan een vrijwilliger. Dit vanwege de complexiteit 
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van de problemen waarmee deze mensen te kampen hebben. In 2010 konden we door dit project 
vijftien mensen regelmatig opzoeken en ondersteuning bieden. Ook werd een begin gemaakt met een 
verkenning van de mogelijkheden voor uitbreiding van Zorg Voor Mensen. Er zijn diverse gesprekken 
geweest in Nieuwendam om te zien wat het draagvlak is voor een uitbreiding van dit project.

Samenwerkingsverbanden
Presentiegroep	Oud-Noord	
Als Presentiegroep - een samenwerkingsverband tussen Leefkringhuis, Van Harte Buurtresto, 
Buurtcentrum De Meeuw en Kerk & Buurt Noord - stemmen we onze werkzaamheden op elkaar af. 
Onze samenwerking moet ertoe leiden dat buurtbewoners meer betrokken raken op elkaar en op hun 
buurt, en dat activiteiten dichtbij mensen ontstaan. Temidden van het steeds gebruikelijker projectmatig 
werken, moedigen wij continuïteit aan. De lange adem van contact en relaties met mensen is heel 
belangrijk.
 
Diaconaal-pastorale	samenwerking	
Samen met PCI (Parochiële Caritas Instelling) de Wijkdiaconie Noord, een lid van ons 
Ondersteuningsfonds en twee pastores uit Noord, vormen we een overleg. Op deze manier kunnen we 
onze inzet rond verarming, individuele hulp, kerstacties, etc. inhoudelijk beter op elkaar afstemmen.  
Het is het enige overleg in Amsterdam-Noord waar deze partijen samen aan tafel zitten.
  



Relatie	met	wijkkerken	en	kerkelijke	groepen
We namen deel aan het Pastoresoverleg in Noord en hadden in 2010 op verschillende manieren contact met 
mensen uit wijkkerken en parochies, onder andere door gezamenlijk overleg en afstemming. Leden van de 
wijkkerken kookten bij onze maandelijkse Buurtmaaltijd. Ook is een aantal van onze vrijwillige medewerkers 
lid van de diverse wijkkerken/parochies in Noord.

We mochten meewerken aan diensten van kerken om zo het werk van  
Kerk & Buurt Noord onder de aandacht te brengen van de plaatselijke 
kerken. Tevens namen we deel in de stedelijke Kerngroep Pastoraat, 
om vanuit de buurtpastorale methode deskundigheid te leveren en 
bij te dragen aan vernieuwing van pastoraat. Een tastbaar resultaat 
hiervan was de bijeenkomst ‘Avond van het Pastoraat’ waar Joke Visser, 
werkzaam bij het Trainingcentrum Kor Schippers, twee workshops  
verzorgde over Presentiepastoraat. Dit krijgt in 2011 een vervolg.

Ook is een van onze professionals in 2010 begonnen als regio-contactpersoon bij het Netwerk DAK 
(Door Aandacht Kracht), ’een ‘beroepsvereniging’ van professionals die werkzaam zijn in inloopcentra, 
buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat, drugspastoraat en kleinschalige projecten die specifiek gericht 
zijn op ontmoeting en zingeving. 

Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede kwamen bij ons op bezoek om kennis te maken met  
ons werk en onze werkmethodiek. Ook mochten we een gastcollege geven aan studenten van de  
Vrije Universiteit Amsterdam ten behoeve van het vak Praktische Theologie.
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De Kerngroep Pastoraat met v.l.n.r. Yvonne Smit,  
Ole van Dongen, Margrietha Reinders, Trinus Hibma, 
Minke Feenstra. Niet op de foto, maar wel in de 
kerngroep in 2010: Alice van der Laan, Riekje van 
Osnabrugge en Nelly Versteeg.
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Gezamenlijke	activiteiten	in	de	buurt
Samen met verschillende partners namen we deel aan de organisatie van twee 
van drie kerstdiners bij Van Harte Buurtresto. Twee maaltijden werden gesponsord 
door de plaatselijke Albert Heijn en de maaltijd op Tweede Kerstdag door de Rotary 
Nieuwendam en Rotary Amsterdam Noord. Op drie dagen rond de kerst aten in totaal 
180 mensen, die zelden uitgaan, een voortreffelijk kerstdiner. Er was een koor, er werd 
een kerstverhaal verteld, maar vooral werd er lekker gegeten. De sfeer was bijzonder 
goed. De leden van de Rotary hielpen mee het eten te serveren en schoven vervolgens 
ook aan tussen de buurtbewoners. Een uniek moment waarop soms wel heel 
verschillende werelden elkaar ontmoeten.

We werkten mee aan het Pleinenfeest in de Van der Pekbuurt en de Burendag 
in de Vogelbuurt. Onze bijdrage aan het Pleinfeest was het verzorgen van een 
activiteit voor jong en oud met een link naar de buurt. We verzorgden een 
quiz met een prijsvraag. Er werd gepraat en hard nagedacht over verbinding: 
hoe kun je de ‘nieuwe’ bewoners van de Van der Pekbuurt in contact te laten 
komen met de ‘oude’ bewoners? Sommige bewoners zagen niet hoe, maar er 
waren ook genoeg creatieve ideeën: barbecues, een buurtcafé, samen voetbal 
kijken op een groot scherm, een straatfeest…



Overleg	en	samenwerking	met	het	Stadsdeel	Noord
Vanuit ons project Samen Verder hadden we contact met het Stadsdeel Noord.   
Ook werd in 2010 vanuit het Stadsdeel een gezin aangemeld voor Samen Verder. 
Door onze voortgaande betrokkenheid bij het armoedeoverleg is er meer overleg en 
afstemming gekomen met het stadsdeel en vooral met diverse beleidsmedewerkers. 
Ook werd in 2010 onze Buurtoverleg Presentiegroep benaderd omtrent onze 
werkwijze en afstemming in relatie tot het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS). 
Dit MSS kan vanuit het stadsdeel worden ingezet en lijkt in veel opzichten op ons 
project Samen Verder. Ook werden we vanuit het stadsdeel benaderd om mee te 
denken over wat er op het gebeid van voorzieningen voor minima huishoudens nog 
gemist wordt.

Organisatie	
Vrijwilligers
We hebben dit jaar van verschillende vrijwilligers afscheid genomen. Gelukkig zijn er 
ook nieuwe vrijwilligers bij ons aan de slag gegaan. Om voldoende nieuwe vrijwilligers 
te krijgen, hebben we een beroep gedaan op de wijkkerken en de Vrijwilligerscentrale 
Amsterdam, waar we diverse vacatures plaatsten. Ook hebben we deelgenomen aan 
een vrijwilligersbeurs. Gemiddeld hadden we in 2010 twintig vrijwilligers waarvan er 
vier mensen actief in ons stichtingsbestuur zitting hebben. Een aantal vrijwilligers 
vertrok dit jaar, maar ook mochten we door actieve werving enkele nieuwe 
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medewerkers verwelkomen in zowel onze huiskameractiviteiten, 
het Ondersteuningsfonds als ook in het bestuur.
In 2010 werkten twee Professionals bij Kerk & Buurt Noord: Yvonne 
Smit 16 uur per week en Arnold van der Snoek 32 uur per week.

Fondswerving
In 2010 werd de werving van fondsen verder geprofessionaliseerd. 
Een bestuurslid werd ‘apart gezet’ voor deze taak om samen met 
een professional nieuwe wegen te zoeken voor een aanvullende 
financiering van ons werk. Een groter draagvlak voor ons werk 
is van groot belang. Er werd creatief nagedacht en tevens een 
begin gemaakt met het idee om een deel van het werk te laten 
financieren door zowel bedrijven als particulieren. Dit idee van 
een groep ‘Vrienden van Kerk & Buurt Noord’ hopen we in 2011 
verder uit te werken.

Ons	werk	werd	in	2010	mede	 	
mogelijk	gemaakt	door:	
• Commissie Prosan  
 Amsterdam - Noord
• Oranjefonds
• Skanfonds
• Stichting Rotterdam

Vrijwilligers:
Lenie van Baarsen
Pater Johan van Bohemen †
Trees van Galen
Thea Hoff - Rietsema
Tom Mulder
Len Boon - de Graaf
Henny de Goede
Frans Vinkestijn
Marga van Kan
Elvira Monte
Anna Scheuer
Micheline Zogheb
Sylvia Nakabuubi

OSF (ondersteuningsfonds) commissie
Rien Frankenhout
Tine Ras
Dorry van Dijk
Yvonne Smit
 

Project groep Samen Verder 
Anne Jacobse (Buurtcentrum De Meeuw - volwassenwerkster) 
Hasnae Amrani Akdi (Leefkringhuis - medewerker) 
Marga van Kan (Kerk&Buurt - vrijwilliger) 
Naciye Uymaz (Douniazade Moeder en kindcentrum)
Arnold van der Snoek (Kerk & Buurt Noord) 

Bestuur
Dr.Rinse H. Reeling Brouwer
Kees van Amesfoort
Ben Broerse
Thea Hoff - Rietsema
Henk Verberne
Marga van Kan
Bestuursondersteuning door Marchien Timmerman

Professionals
Yvonne Smit
Arnold van der Snoek

• Stadsdeel Noord
• Maria Strootfonds
• Diaconieën
• Particulieren 
• En anderen

1�Bruggen slaan  
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Nawoord
We	konden	dit	jaar	ons	werk	doen	door	de	inzet	van	onze	professionals	en	vrijwilligers.	Maar	ook	doordat	
overheden,	fondsen,	particulieren	en	kerken	ons	werk	financieel	ondersteunden.	Ook	in	2011	zijn	wij	afhankelijk	
van	de	inzet	van	vrijwilligers	en	professionals,	maar	meer	nog	van	financiële	ondersteuning	om	dit	werk	mogelijk	
te	maken,	zodat	we	actief,	betrokken	op	elkaar	en	behulpzaam	kunnen	blijven.	Wij	willen	hierbij	dan	ook	van	de	
gelegenheid	gebruik	maken	om	alle	betrokkenen	die	dit	werk	hebben	mogelijk	gemaakt,	hartelijk	te	danken	voor	
de	inzet	en	financiële	ondersteuning.	We	hopen	van	harte	dat	we	ook	komend	jaar	op	uw	inzet	en	ondersteuning	
kunnen	en	mogen	rekenen	om	bruggen	te	kunnen	blijven	slaan.	

Dr. Rinse H. Reeling Brouwer, Voorzitter 
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Colofon
Jaarverslag �010 Kerk & Buurt Noord.

Tekst Kerk&Buurt Amsterdam-Noord
Redactie    Markt en Missie, Zwolle
Fotografie    Ienske Meindertsma Amsterdam, Kerk & Buurt Noord, e.a. 
Vormgeving    Blink ontwerpers, Hoofddorp
Druk    Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer

U	wilt	ons	werk	steunen?	
Mocht u ons werk willen steunen dan zijn er verschillende 
mogelijkheden:

- Ondersteuningsfonds: ING 5223291 t.n.v. Ondersteuningsfonds  
Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam.

- Bijdrage aan ons reguliere werk: ING 8443799,  
t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, Amsterdam 

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom. Uw gift is aftrekbaar 
van de belasting, omdat wij een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) zijn. 

Een exemplaar van de Jaarrekening 2010 is bij Kerk & Buurt Noord  
op te vragen. 



 

Kerk & Buurt Noord  |  Adelaarsweg 57 hs  |  1021 BS  Amsterdam 
020 - 636 92 34  |  contact@kerkenbuurtnoord.nl  

www.kerkenbuurtnoord.nl


