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De vrouw heeft haar auto geparkeerd en kijkt zoekend rond.
“Wat zoekt u?”, vraagt een man die toevallig passeert. Ze zegt dat ze
naar de opening gaat van het pand van Kerk & Buurt aan de
Adelaarsweg. “Dat komt goed uit”, zegt de man: “Daar ga ik ook heen.”
Ze lopen samen op en raken aan de praat. Het is een ernstig gesprek:
de vrouw draagt nogal wat met zich mee. Een bezoek aan de feestelijke
opening is nogal een overwinning voor haar.
De vrouw vertelt me later hoe ze gezien is door deze man en hoe hij haar
de weg wees. Ik ken de man om wie het gaat, en vertel haar hoe bijzonder
dit is, omdat hij zelf ook een zware zorg draagt in zijn leven.
“Knap eigenlijk”, zegt de vrouw, “dat hij het daar niet over had.
Hij luisterde en was er gewoon voor mij.”
Later kom ik de man tegen en vertel hem dat. “Dat spreekt toch vanzelf”,
zegt hij: “Als iemand ergens mee zit, dan luister je toch?
je toch niet
Dan bén je er toch? metDanje kom
eigen verhaal?”
Ik vind dit zo’n mooi voorbeeld van het optrekken van mensen met
elkaar. Hier liggen sporen van samenleven van mensen op straat en in
de buurt. Ik merk steeds opnieuw dat dit soort menselijkheid geschiedt
in en om ons heen, hier op dit nieuwe plekje in de buurt.
Ik zie dat het voor mensen belangrijk is, hun dag goed maakt,
de schraalheid of kou net even minder maakt.
Ik zie de hunkering naar aandacht, ontmoeting, hulp.
Zo is een klein gebaar het begin van iets nieuws.
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Werkverslag
juli 2002 – juli 2003
Kerk & Buurt Amsterdam Noord

Dit is het verslag van de werkzaamheden
van Kerk & Buurt Amsterdam Noord in de
periode 1 juli 2002 tot 1 augustus 2003.
Een jaar waarin het werk verder werd
uitgebouwd, maar waarin ook een hele
belangrijke verandering plaatsvond:
de verhuizing van het rooms-katholiek
pastoraal centrum aan de Kamperfoelieweg
naar het nieuwe pand aan de Adelaarsweg.
Dit verslag is in de vorm van een persoonlijk
verhaal van de Kerk & Buurt-werker,
Marchien Timmerman, aangevuld met
zakelijke en praktische informatie over de
werkzaamheden.

Tekst Marchien Timmerman
Redactie Markt en Missie, Zwolle

Amsterdam, september 2003
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1 Een nieuwe buurt in beeld
Heg & Steg

In juni 2002 verhuizen we naar de

De hervormde diaconie (van Amsterdam)

Adelaarsweg. Eigenlijk voel ik me de

besloot voor het psychiatrie-project een werker
aan te stellen. Per 1 augustus werd deze ‘Heg &
Steg-werker’benoemd. In november ging de

nieuwe pand. In de periode hiervoor ben

huiskamer van start, voorlopig voor twee

ik veel op straat geweest, heb me gecon-

ochtenden per week. De Heg & Steg-werker werd

centreerd op wat daar gaande is, en nu

in februari ontslagen, wegens zijn functioneren.

houd ik me bezig met allemaal praktische

In het voorjaar werd door de hervormde
diaconie een procedure gestart om een nieuwe
werker te benoemen. Medio juli is er nog geen

zaken. Ik mis ook ons tijdelijk onderkomen in het rooms-katholiek pastoraal

nieuwe werker aangesteld. Binnen de vrij-

centrum, waar heel veel mensen zomaar

willigersgroep van de huiskamer en in de stuur-

even langskwamen voor een kop koffie,

groep Kerk & Buurt leefde de wens om de

waar ik ook samen met andere collega’s

huiskamer open te houden: juist vanwege
betrouwbaarheid, herkenbaarheid en trouw aan
de mensen met wie we in Noord wat proberen

kon eten, even bijpraten. Hier is nog
nauwelijks reuring. De kale, stille ruim-

op te bouwen. Onder begeleiding van de Kerk &

ten verlammen me een beetje, zelfs

Buurt-werker is zo de huiskamer voortgezet

zodanig dat de straat en de buurt weer

door de groep vrijwilligers.

vreemd voor me zijn.

Kerk & Buurt
In de zomer van 2002 konden we onze intrek
nemen in dit pand aan de Adelaarsweg.
De eerste maanden betekende dat veel werkzaamheden in huis om het als ‘huis’ te kunnen
bewonen:
inrichting, stoelen, tafels, telefoonaansluiting,
huurcontract en energierekeningen, computer,
keukenspullen aanschaffen. Vervolgens zaken
als: de was, de vuilnis, de tuin, de computer,
de schoonmaak, de boodschappen. In de loop
van het jaar zijn voor al deze taken vrijwilligers
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eerste tijd een vreemde, hier in ons mooie

In augustus 2002 als alles weer een
beetje op orde is, komt de buurt weer in
beeld. De verhalen van de straat zijn de
uitgesproken en onuitgesproken verhalen
van mensen; waarnemingen, ervaringen.
De vrouwen die bij het eindigen van de
woensdagmarkt rondscharrelen, op zoek
naar achtergelaten groenten en fruit,
de kinderen bij de patatboer, de voetballende jongens, de Turkse en
Marokkaanse vrouwen die elkaar met
handen en voeten duidelijk maken wat
ze bedoelen, een ontmoeting in de Turkse
winkel, de onveiligheid die mensen

gevonden. Een groeiende kring van mensen
vervult een kleinere of grotere taak. Het is
belangrijk dat dergelijke zaken steeds meer
op orde zijn, als basis voor wat het werk
vervolgens brengt.

voelen, de onrust over geld dat maar
niet komt, een opgebroken straat,
het kind dat de hele vakantie vrijwel
niks te doen heeft en die er zonder hulp

Dit samenleven is ondenkbaar zonder vieren en
delen. In januari 2003 hadden we een feestelijke
opening, waarbij we het bijzondere feit vierden
van dit plekje in Noord. Wethouder Jesse Bos

niet toe komt om wat te ondernemen.

opende het gebouw en gaf ons een waarderings-

Dit zijn de verhalen die ons werk

subsidie vanuit het stadsdeel Noord. Pater Jan

richting geven, die de keuzes bepalen

van Bohemen hield een toespraak. Bijna

van de toekomst van ons werk.

honderd mensen waren deelgenoot van dit
feestelijk samenzijn.

Al snel na de start van Kerk & Buurt

In de zomer van 2002 ontmoetten we elkaar een

ontstond de wens voor een veilige,

aantal keren tijdens de zomer. Nu, een zomer

betrouwbare plek voor mensen in de

later, vieren we twee keer een ontmoeting met

buurt. Vanuit de hervormde diaconie
kwam het idee voor een huiskamer voor

de naam: samen eten en delen. Vrijwilligers,
gasten en anderen die op diverse wijzen bij ons
werk betrokken zijn, ontmoeten elkaar met een

mensen met een psychiatrische achter-

gezamenlijke maaltijd. Ook tijdens afloop van

grond. Beide wensen werden bijeen-

de huiskamer/inloop wordt vaak iets samen

gebracht. Samen konden we tenslotte

gegeten, soep of een broodje. Voor velen een

een pand huren, waar activiteiten

goed moment van samenzijn.

kunnen plaatsvinden en van waaruit
het werk in de buurt verder kan groeien.
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Het betrekken van een eigen pand betekent een verandering
van het werk. Eerst was onze Kerk & Buurt-werker vooral aangewezen op verkenning en ontmoetingen via de straat en het
netwerk. Nu was het eerst zaak om thuis te raken in het huis,
om van daaruit weer te concentreren op de buurt. Het voornaamste voordeel: een eigen plek voor de werker en voor de
vrijwilligers, een plaats waar je mensen kunt ontvangen, waar
we vindbaar en herkenbaar zijn. Nadeel is dat het bewonen van
zo’n pand veel tijd en energie vraagt die op korte termijn niet
aan andere dingen besteed kan worden.
We hebben met een aantal organisaties en instellingen in Noord
kennis gemaakt en onderhouden daar sindsdien op de een of
andere manier contact mee. Het gaat om uitwisseling,
afstemming, mensen op de hoogte brengen, doorverwijzen,
samen dingen doen, het bespreken van dingen die misgaan.
Het belangrijkste hierbij is het opbouwen van samenwerkingsrelaties, waardoor andere zaken mogelijk worden. Zo deden we
mee aan de conferentie Sociaal Isolement (najaar 2002) en zijn
betrokken bij de voorbereiding van de Pleinfeesten 2003.
We sluiten ons aan bij een een groepje dat zich met armoedeproblematiek in Noord bezig houdt.
In relatie met Disk zijn we betrokken bij concrete situaties van
mensen en bij maatschappelijke ontwikkelingen die aan de
orde komen in bijv. het Samenwerkingsverband.
Aparte vermelding verdient het Project Sjèrik. Er is een profielschets gemaakt voor het kinderproject in De Banne. De verdere
uitvoering stagneert omdat de fondswerving nog niet rond is.
Er zou aanvullend werk, in de zin van contacten met de
betreffende instellingen en het stadsdeel Noord verricht moeten
worden om meer basis te creëren voor dit project in De Banne
zelf. De huidige formatie in combinatie met het waarnemen van
de uren voor Heg & Steg hebben ons doen besluiten dit project
tijdelijk op een zacht pitje te zetten.
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Met de volgende organisaties hebben we contact:
Wijkveiligheidsposten/Buurtregisseur
STISCCAN
Yanyana (Zij aan zij)
Doras - algemeen maatschappelijk werk/sociaal raadslieden
Buurtcentrum de Meeuw
Buurtcentrum Ons Huis
Stichting Buurtwerk Noord
Opbouwwerk Noord
Ouderen adviesraad Noord
Moedercentrum Douniazade
Gère Paulussen huis (leefkringhuis)
Buurtbeheer
Baanderij / BBS (Belangenverenging Baanloze Scheepsbouwers)
Vluchtelingenwerk Noord
Kerk & werk Noord
Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord
Samenwerkingsverband tegen Verarming, Armoede en Verrijking
Werkgroep Multiculturele Samenleving Tuindorp Oostzaan
Disk Amsterdam
De Vrouwenlijn
Bureau Delinkwentie en samenleving
Stichting Vriendendiensten
SPDC / Mentrum
DAC (Dag Activiteiten Centrum)
Rosaburgh (Sociaal pension Leger des Heils)
Vriendendiensten
Stichting Thuiszorg
Goodwill centrum Leger des heils Loenermark
Vrouwenlijn (Multicultureel vrouwenplatform)
RIBW (Reginaal instituut beschermd wonen)
Stadsdeel Amsterdam Noord afdeling welzijn en onderwijs
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2 Verhalen over leven
Na vertraging omdat de fondswerving niet

Bij zoveel mensen ben ik meer dan

lukte, zijn we in december gestart met het

welkom. Dat doet goed en er zijn vaak

verhalenproject ‘Over leven in Noord’.
Inmiddels hebben diverse interviews plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat we er een

goede gesprekken. Ik merk hoe mensen
verlangen naar gehoor, een verhelderende

boekje van maken waarin 16 inwoners van

vraag, naar iemand die hen opzoekt.

Noord in woord en beeld worden geportret-

Veel mensen zijn heel veel uren thuis,

teerd, in een vorm die bruikbaar is op

alleen of samen met degene met wie ze

verschillende plaatsen in Noord.
De interviews leveren nu al:
• contacten met en vertrouwen bij
instellingen in de buurt;

samenleven. Dat vraagt om een groep
betrokken mensen die hier een vorm
van contact kan realiseren. Het is de
moeite waard om te bedenken hoe.

• relaties met mensen, ook pastoraalpersoonlijk;
• kennis van de buurt en van
ontwikkelingen in Noord;
• ontmoetingen waarin verhalen van
mensen lief en leed gedeeld wordt.

Ik heb al mooie dingen gezien:
over leven en overleven na verlies,
over levensmoed en verdriet.
Over samenleven in de buurt.
Ook de betekenis van activiteiten voor
Turkse en Marokkaanse vrouwen samen,
wat gevolgen heeft voor emancipatie,
taalwerving en samenleven.
Over strijdbaarheid, over sociale
samenhang die verdwenen is, hoe
mensen nu leven.
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3 Mensen op onze weg

Er komen mensen op onze weg.
Via contacten op straat,

een diaconie van hier of elders,
Contacten met mensen ontstaan op verschillende

vluchtelingenwerk, buurtinstellingen,

manieren. Door de interviews voor ons verhalen-

telefoontjes. Het gaat om ontmoeting,

project, een ontmoeting hier of daar, een verwijzing.
Bij de contacten gaat het om een kopje koffie, een

gesprek, je verhaal kwijt kunnen.
Het gaat over schuld, over mensen
die de weg kwijt zijn bij instanties en

praatje, horen en gehoord worden. Soms ernstig of

bureaucratische organen, over

verdrietig: de constatering dat het leven hard is en

inschrijving bij een taalles, over de

moeizaam. Even zo vaak

zorg alleen kinderen op te voeden.

ook met humor, moed, levenskracht. Verhalen van
toen, de geschiedenis, stukjes van wat in een men-

In de huiskamer, die gerund wordt
door vrijwilligers, is gelegenheid voor

senleven geschiedt. Een spits verhaal over vroeger,

koffie, een praatje, een spelletje. Even

eenzaamheid, gebrek aan een luisterend oor, tekort

je gekend weten, even een ontmoeting.

aan geld, een plastic tas vol ongeopende enveloppen

We zijn op vaste tijden te vinden en

van diverse instanties, irritatie om een huisgenoot,
kopzorgen, problemen met het invullen van een
formulier… Het is er allemaal.

bereikbaar. Onze Kerk & Buurt-werker
ontmoet mensen, praat met ze, zoekt
met mensen sporen van hoop en
perspectief, biedt concrete ondersteuning, helpt soms met oplossingen

Mijn aanwezigheid betekent: er zijn, troosten,
soms hulp bij formulieren of telefoontjes, het aanvragen van financiële steun bij een speciaal fonds.
Soms een woord, een gebaar. Is het pastoraal of

voor het oplossen van schulden.
Ze bouwt ook aan een netwerk van
contacten met mensen, groepen,
instellingen waar ze een beroep op kan
doen voor verschillende ‘diensten’.

diaconaal? is het presentie, interventie? Hoe je het
ook noemt: voor mij gaat het om het optrekken met
mensen en proberen betrouwbaar te zijn en wegen
te zoeken samen met hen, ook als de marges erg

In het afgelopen jaar waren er heel
wat telefoontjes die betrekking hadden
op contacten met mensen. Met ongeveer tien mensen zijn langdurige

klein zijn. Op deze weg komen ook actie, verzet en

contacten geweest zoals hierboven

reactie in beeld. Ingaan tegen waar de maat

beschreven. Contacten lopen meestal

vervalst wordt, waar doorgezaagd wordt wat heel

via de Kerk & Buurt-werker, maar

moet blijven, waar gebouwd wordt aan een huis
waarin voor velen geen plek meer is.

soms ook komen deze mensen langs
in de huiskamer / inloop als we op
dinsdag en donderdag open zijn.
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4 Jezus en de wet
We hebben een pechpotcommissie. Met behulp
van Prosan (fonds van de Augustijnen in
Noord) en enkele andere gevers hebben we
een potje waaruit we mensen met kleine
bedragen kunnen ondersteunen als dit dringend nodig is. Naast de Kerk & Buurt-werker
zijn drie andere mensen verantwoordelijk
voor het verlenen van deze bijdragen. Dit is
van belang om te voorkomen dat geld een
ongewenste rol gaat vervullen in de contacten
met mensen én om de schijn van willekeur te

“Ik ben niet aangenomen om sociaal te

voorkomen. We onderhouden hiertoe ook

zijn, maar om de wet uit te voeren”,

contacten met Prosan.

zegt de ambtenaar van de sociale dienst

Daarnaast doen we voor mensen af en toe

tegen mij. Het gaat over een uitkerings-

aanvragen om financiële ondersteuning bij
verschillende fondsen/organisaties. In het
afgelopen jaar waren dat: Prosan, de hervormde

aanvraag die tot drie keer toe mislukt
is. Ik probeer toe te lichten dat dit wel-

diaconie van Amsterdam en Haarlem,

licht ook met taal en cultuur te maken

Aere Salus.

heeft en dat we, als we iets meer moeite
doen… Maar dit is bij voorbaat zijn

Door in te groeien in de buurt en in relaties
met mensen, wordt meer en meer zichtbaar
waar bronnen van kracht, mogelijkheden,

antwoord. Op zo’n moment voel ik me
een vrij mens omdat ik gelukkig wel

dilemma’s en problemen liggen. Dit zijn ook

ben aangenomen om sociaal te zijn

de terreinen waarmee we mogelijk kunnen

(en vervolgens te kijken of de wet daar

aansluiten bij de ontwikkeling van ons werk.

wellicht bij helpt). Maar ik ben ook

Wat kwamen we tegen in onze ontmoetingen
met mensen:

ongerust dat dit het klimaat lijkt te zijn
waarin het recht wordt beoefend.

• In ontmoeting met mensen blijkt een grote

De ambtenaar vervolgt: “En als ik wel

behoefte van mensen aan contact, ontmoe-

sociaal zou zijn, draait mijn meerdere

ting, gezien en gehoord te worden. Voor een

mijn besluit wel terug.” Ik moet denken
aan Jezus en de wet… De wet die er was
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om het leven te dienen. Deze ambtenaar
heeft daar wellicht geen boodschap aan

aantal mensen zou bezoek van belang
zijn. We zoeken naar een vorm om dit

en de sociale dienst ook niet. Maar ook

mogelijk te maken en de nodige toe-

onze Nederlandse wet is goed beschouwd

rusting van mensen daartoe te realiseren.

gemaakt om mensen en het leven te
dienen. Dat zou in dit geval kunnen:
niet door de regels te overtreden of te

• We ervaren dat er in bejeging, communicatie, uitvoering van regels vaak wat mis
gaat met. Dit heeft vaak verstrekkende

ontkrachten, maar door een telefoontje

gevolgen voor individuele mensen.

extra, wat uitleg, iets meer aandacht…

In contacten met instellingen en instanties

Waarschijnlijk zijn de benodigde

is menigmaal een vorm van herstel

documenten dan wel op tijd ter plaatse.

Zo’n gesprek spoort mij aan om de mens

mogelijk of kan verbetering van dienstverlening plaatsvinden.
• We worden met regelmaat geconfronteerd

die hulp nodig heeft nog eens te bellen,

met financiële zorgen van mensen die

te wijzen op een afspraak, te helpen met

langdurig van weinig geld moeten leven.

een formulier… Maar ook om bij tijd en
wijle het gesprek geduldig en aan-

Prijsverhogingen en maatregelen hebben
grote invloed op het leven van mensen.
Onze ervaring is dat geldgebrek vaak

houdend te voeren met mensen die

omgeven is door een veelheid van andere

aangesteld zijn om de wet uit te voeren.

zorgen en problemen. We willen samen

Je weet maar nooit.

met anderen zoeken ook naar omliggende
problemen en samen zoeken naar ver-

Inschrijven voor een vervolgtaalcursus,

betering van situaties, waar mogelijk.
We willen de vragen hieromtrent heel con-

als je nog geen uitkering hebt en geen

creet meenemen in de ontwikkeling van

geld en je voor het CWI (Centrum voor

ons werk in samenwerking met anderen.

Werk en Inkomen) je wel moet scholen
in de Nederlandse taal. Dat kom ik
tegen in juni. Ik wil het wel voorschieten
en bel de betreffende instantie om te
zeggen dat ik het bedrag zal overmaken.
Nee, dat geld kan alleen vandaag en
persoonlijk gebracht. Gelukkig is er een
vrijwilliger aanwezig die met de
13

betreffende persoon het geld gaat
• Het samen-leven van mensen met verschillende talen en culturen is lang niet

brengen en een inschrijving regelt.

vanzelfsprekend. We ontdekken dat de

Als we dit niet zo hadden geregeld,

ontmoeting tussen bijvoorbeeld Turkse

was ze voor het komende schooljaar

en Marokkaanse medelanders nog in de

te laat geweest. Hoezo aangenomen

kinderschoenen staat. Omdat we in ons

om de wet uit te voeren…

werk vaak met heel verschillende mensen
en groepen omgaan zien we dat er vaak
weinig ‘grensverkeer’ is. Voor samen-

Het volgende dilemma dient zich

leven is het wel van belang dat mensen

inmiddels aan. Deze persoon kan op

elkaar ontmoeten. In en om onze acti-

drie dagen naar school. Op de derde

viteiten is te ervaren wat voor kunst het
is om met elkaar om te gaan, elkaar te
respecteren en een klimaat te scheppen

week vrij te hebben. Een nieuwe

waar verschillen er mogen zijn.

zoektocht om samen met haar en evt.

We willen in de buurt een bijdrage leveren

betrokken instantie/school een oplossing

aan dit samenleven vanuit deze kleine

te zoeken. We zullen zien.

kring. Dat betekent dat we veel moeten
investeren om relaties op te bouwen met
vooral Turkse en Marokkaanse mensen,
zoveel mogelijk via persoonlijke
contacten en samenwerking. Dit is een
kwestie van lange adem. Het is ons
inziens in het belang van samen-leven
dat over grenzen heen contacten en
ontmoeting ontstaan tussen mensen,
groepen.
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dag, vrijdag, blijkt nu haar kind elke

Als we hulp nodig
hebben, doen we een

5 Een kring die groter wordt

oproep in de kerk- en parochiebladen van Noord. We

Om dit werk te gestalte te kunnen

hebben iemand nodig voor de tuin. Een meneer op hoge

geven is een groeiende kring van

leeftijd meldt zich, hij woont vlak om de hoek. Vorig

mensen nodig die kleine en grotere

jaar had hij zijn volkstuin op moeten zeggen en dit was
te doen en dichtbij… Eerst een gesprek: maar zijn

taken op zich nemen. We hebben een
stuurgroep Kerk & Buurt, waarvan veel
leden ook meedoen in het praktische

gezondheid dan en als er wat gebeurt? Ook hier is de

werk. Inmiddels zijn er twee mensen

menselijkheid in het geding. Oud, broos, kwetsbare

verantwoordelijk voor de schoonmaak,

gezondheid... Ieder mag meedoen. De bijna-buurman

iemand voor de tuin, iemand voor de

werkt nu met regelmaat in de tuin, drinkt een kopje
koffie, maakt eens een praatje.

vuilnis. We hebben een vrijwilliger
gevonden die ondersteunend werk doet
met de computer. De groep vrijwilligers
die de opening van de inloop/huis-

Dit is de groeiende kring van mensen die ieder op

kamer regelt is in toenemende mate

eigen wijze een steentje bijdragen aan een plek van

verantwoordelijk voor kleine en grotere

ontmoeting en samenleven. Via Vluchtelingenwerk
vinden we een vrouw die ons pand wel wil schoon-

praktische zaken.
De begeleiding en ondersteuning van

maken. Haar dochters willen ook wel. Hier krijgt al

vrijwilligers gebeurt door onze Kerk &

meteen de ontmoeting tussen culturen gestalte. Een

Buurt-werker. Zorg voor vrijwilligers

barrière in taal, anders omgaan met afspraken… Het

betekent ook aandacht voor hun leven,

is een zoektocht. Nadat het voor de zoveelste keer misgaat, geven de betrokkenen het bijna op. Toch zoeken

tijd voor hun verhaal en voor hetgeen
op hun weg komt.
Het vraagt tijd om een herbergzame

we nog naar wegen en ja, uiteindelijk komt het tot een

plek voor mensen gestalte te geven.

goede samenwerking, en nu wordt ons pand regelmatig

Het vraagt ook gesprek over omgaan

gesopt. Ook deze vrouwen zijn betrokken geraakt bij

met elkaar in alle verscheidenheid en

de groeiende kring mensen in en om Adelaarsweg 57.

verbondenheid. Met de mensen mee
komen vlagen van Nederlandse, Irakese,
Afghaanse, Turkse, Marokkaanse,

Via de kerkbladen vragen we een computervriend of

Surinaamse en Indonesische cultuur

-vriendin. Zo komt iemand op ons pad die ondersteu-

en gewoonten onze ontmoeting binnen.

ning biedt bij de computer. Maar ook onze bezoekers

Met alle plezier en verwondering van

hebben kleine of grotere vragen over de computer. Nu
realiseren we een paar computers in de huiskamer, zodat
mensen hulp kunnen krijgen bij het werken ermee.

dien. Het betekent ook wennen,
verkennen en af en toe slikken.
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6 Samenhang

Hoe ik naar de buurt kijk, hoe ik omga met
vragen van verarming, zorgproblematiek of
wat dan ook, hoe ik de samenhang in de

Op initiatief van het Trainingscentrum

buurt zie en daarop inga… Omgaan met

Kor Schippers is er een groepje gevormd dat

deze vragen kun je niet alleen.

dit jaar bijeenkwam met de naam
‘Pilot arbeidspastoraat – buurtpastoraat’.
Onze Kerk & Buurt-werker heeft daar aan

te praten en met hen samen te werken.

meegedaan.

Dit bijvoorbeeld met collega’s, zo ook in een

In deze pilot werkten vier vrouwen samen:

groepje met drie andere vrouwen in de

de directeur van het Trainingscentrum

‘pilot’. Ik merk dat dit overleg en de samen-

(Dinie Eerland), de arbeidspastor van A’dam
(Paula Irik), Kerk & Buurt-werker in Noord
(Marchien Timmerman) en Kerk & Buurt-

werking met het arbeidspastoraat door de
jaren heen me leert de dingen steeds meer

werker (voorheen arbeidspastor) in Osdorp

in samenhang te zien. We willen beter leren

(Karel Blanksma) De bedoeling was om het

dat te benutten. Ik zie hoe er steeds vaker

meest eigene van buurtpastoraat en

een samenhang is tussen psychiatrische

arbeidspastoraat in kaart te brengen en te
kijken hoe deze twee elkaar kunnen versterken. We hebben gekeken hoe de mogelijk-

problematiek, verslaving en/of verarming.
Het vraagt om een integrale (en gezamen-

heden en kunde van het arbeidspastoraat

lijke) benadering: hoe kun je hier op een

(bijvoorbeeld rond verarming en verrijking,

goede manier mee omspringen? De ‘pilot’

inzet voor gerechtigheid en zicht op structu-

loopt af in augustus en leidt als het goed is

rele kanten van leefsituaties van mensen)
aansluiten bij kwaliteiten van het buurtpastoraat. (optrekken met mensen, bij-

tot nieuwe werkinzichten, een aantal
conclusies.

dragen aan samenleven in de buurt); niet

De aanbevelingen kunnen ook bijdragen

vanuit de theorie maar vanuit de concrete

aan een landelijk aanbod van scholing.

werksituatie in Noord. De aanname was dat
de lange traditie van het arbeidspastoraat in
Noord betekenisvol is voor het buurtpastoraat dat hier ontstaat. In de samenwerking tussen buurtpastor en arbeidspastor (ook al in een eerdere periode) bleek
voortdurend dat de sterke kanten van beide
werksoorten een meerwaarde in het werk
opleveren.
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Daarom is het goed om er met anderen over

Over breken en delen gesproken…
Wie is eigenlijk de kerk en wie bepaalt dat?

7 Deel van een kerk

Ik zie steeds meer kerk als de brede stroom van
mensen die zich op heel verschillende plaatsen met
elkaar verbinden. Samen delen, vieren, het uithouden
en zoeken naar hoop en sporen van licht en uitzicht.
In woorden, verhalen, liederen, symbolen uit de joodschristelijke traditie zoeken en vinden ze elkaar.
In een wijkgemeente, zondagse viering, een bijeenkomst klinkt dit door. Maar even zo vaak op gezien en
ongeziene plekken in huizen, kamers… komen mensen
bijeen en klinkt soms haast onherkenbaar iets door

Het Kerk & Buurt-werk werkt
samen met de kerken en geloofsgemeenschappen in Noord. Er zijn
allerlei momenten van contact en

van deze betekenissen.

ontmoeting omdat veel stuur-

Dat heb ik ervaren toen we in de zomerweken een

groepleden en andere vrijwilligers

zomerontmoeting hadden in de tuin.

betrokken zijn bij kerkgemeen-

Met elkaar eten, wat drinken en elkaar ontmoeten in
de tuin van Kerk & Buurt. Toen ieder wat te eten en te

schappen in Noord.
We kregen geld voor onze pechpot

drinken had was er een moment waarop ik rond keek

van de St. Rita Ouderensoos en

en dacht wat en hoe zal ik iets zeggen om dit moment

bedankten hen persoonlijk.

van samenzijn in te luiden… maar ik had even tijd

Er was een collecte voor Kerk &

nodig...
Een van de vrijwilligers pakte een half Turks brood,

Buurt in de oecumenische dienst
in Nieuwendam, waarbij we ons
werk kort konden toelichten.

nam het in de hand en zei, terwijl ze het doorbrak…
“breken en delen” en ze keek haar buurman aan en
gaf hem de ene helft van het gebroken brood...
Zo ging het brood delen de kring rond.
Ik vond dit zo’n bijzonder breken en delen. Het begint
zomaar onder mensen in deze bedding. Dat zij daar
mij voorging met dit kostbare gebaar, dat zij daar
onze gastvrouw was op is voor mij onvergetelijk en
een bron van kracht voor het werk wat hier groeit.

17

De Kerk & Buurt-werker:

betrekken. Dat kunnen hele praktische zaken

- ging voor in een viering in de Stefanus-

zijn: vervoer naar een advocaat, mee naar de

parochie en in de Sacramentsparochie;

tandarts, het regelen van een fiets.

- nam deel aan het pastores overleg Noord
dat een paar keer per jaar bijeenkomt;
- had contact met enkele pastores in Noord;

Stuurgroep Kerk & Buurt

- had op een vrijdagavond in maart een

De stuurgroep bestaat uit negen mensen. De

ontmoeting in het oecumenisch café in

stuurgroep vergadert eens per 5 tot 6 weken.

Tuindorp Oostzaan;

Dit jaar namen we afscheid van onze penning-

- woonde vergaderingen bij van de SOW

meester Abel Tillema. Ben Haakma konden

(Samen op Weg) kernraad Midden-Noord

we verwelkomen als nieuwe penning-

en van de SOW diaconie in Noord en de

meester.

PCI (Rooms katholieke Parochiële

De lopende zaken en ontwikkelingen worden

Charitatieve Instelling) in Noord.

in deze groep gedeeld en besproken.
Een aantal taken wordt door een klein

Onze Kerk & Buurt-werker schrijft met regel-

groepje gedaan. Door de dingen met elkaar

maat in kerk- en parochiebladen. Op stedelijk

te bespreken groeit gezamenlijkheid in het

niveau schrijven Kerk & Buurt-werkers in

werk en vertrouwdheid met het werk.

Nieuw Dekenaal Peil (Rooms katholiek) en

De Kerk & Buurt-werker maakt voor elke

in Horizon (Samen op Weg). We leverden een

vergadering een schriftelijke rapportage.

bijdrage aan het jaarverslag van de Raad van

Dit biedt aan stuurgroepleden mogelijk-

Kerken in Noord.

heden om mee te denken met en zicht te
krijgen op het werk van binnen uit.

Meer van betekenis is wellicht de betrokkenheid van mensen uit de verschillende kerken
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en parochies bij dit werk. Ons werk wordt

Financiële situatie

genoemd, er is belangstelling, we zijn wel-

De personeelskosten worden stedelijk

kom. Heel zichtbaar werd dit in de opening

betaald door de Participantenraad Kerk &

van ons pand begin januari, waar zoveel

Buurt. De werkbegroting voor het project

positieve gebaren en cadeaus waren van

wordt bekostigd door een bijdrage van de

kerken, parochie, kerkelijke groepen.

kerken in Noord, het Augustijnerfonds

Dit contact kan in de toekomst wellicht ver-

Prosan. De huisvesting wordt voor mede

sterkt worden. Via deze contacten proberen

gefinancierd door de hervormde diaconie,

we ook concrete vragen om hulp te stellen.

als verantwoordelijke voor het huiskamer-

Er is een begin gemaakt om op deze manier

project Heg & Steg. Voor projecten proberen

mensen rechtstreeks bij ons werk te

we fondsen te werven.

Begeleiding van de werker
Gedurende twee seizoenen had onze werker
werkbegeleiding. Deze is afgerond in juni.

Landelijk Netwerk Urban Mission
We zijn lid van het landelijke netwerk Urban
Mission. Dit houdt in dat we betrokken zijn bij
sommige activiteiten en de jaarvergadering bij
woonden.

Stedelijk Kerk & Buurtwerk
Amsterdam

Lijst van medewerkers in
2002/2003

Onze werker doet mee aan het Kerk & Buurt-

Abdulkariem Abdullah

werkersberaad Amsterdam en volgt de training

Melanie Algra

die deze groep gezamenlijk volgt (onder leiding

Jan van Bohemen

van Herman IJzerman, trainer van het

Len Boon

Trainingscentrum Kor Schippers. Zij had in het

Regine Dobrowitz

afgelopen jaar 4 extra uren voor het coördineren

Trees van Galen

van het stedelijk werkersberaad. Dit is beëindigd

Henny de Goede

per 1 augustus.Wij zijn als stuurgroep samen

Ben Haakma

met onze werker betrokken bij de ontwikkelin-

Anke Heerma

gen in het Amsterdamse Kerk & Buurt-werk.

Thea Hoff

Stedelijk wordt het voortbestaan van Kerk &

Loes Jansen

Buurt-werk op sommige plaatsen bedreigd door

Zahra Mowahhed

financiële en andere keuzen. We maken ons

Asia Mowahhed

hierover zorgen en zijn samen met andere

Ria van der Nes

projecten betrokken bij gesprekken over de

Tine Ras

toekomst van dit werk in Amsterdam.

Peter Steltman
Ton Schoelitsz
Abel Tillema
Marchien Timmerman
Wim van’t Veer
Frans Vinkenstein
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Kerk & Buurt-werk
Aan deze vorm van buurtpastoraat in Oud-Noord willen we in
het jaar seizoen 2003-2004 van harte samen onze inzet geven.
Dat betekent dat we proberen betrokken te zijn op de buurt,
bij te dragen aan samen-leven in de buurt. Omgaan met mensen
en delen in hun verhalen van hoop, moed, wanhoop, tegenslag,
zwaarte, humor en strijdbaarheid. Dat we proberen deze verhalen
te horen, te verstaan en tot spreken te brengen. Hier komt ook
het doordenken op van wat we tegen komen en eventueel verzet
en streven naar verandering.
Deze betrokkenheid op de buurt betekent ook dat onze ervaringen willen verbinden met verhalen van God in alle broosheid
overigens. Soms zijn het maar kleine sporen, zomaar een woord
of een zin uit een lied.
In de ontmoeting kan wat gebeuren, wordt het verhaal van
mensen anders, valt een ander licht. Wij hopen dat door het
verder verhalen en horen van verhalen van mensen uit
Oud-Noord iets gebeurt, vervreemding of vernieuwing ontstaat
en denken of doen verandert.
Wij hopen dat ook in en om de de kerken van Noord meer en
meer mensen delen in verhalen uit de buurt.
We hopen dat die verhalen ons op verhaal brengen en op
nieuwe wegen brengen.
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Werkplan 2003 - 2004
Kerk & Buurt-werk Amsterdam Oud-Noord

Tekst Marchien Timmerman
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1 Omdat het om mensen in de buurt gaat
Wat gaan we doen?
Ook dit jaar proberen we te werken aan vertrouwen in de buurt. Dit wordt in de eerste plaats
concreet in het optrekken met mensen die we tegen komen, die leven in deze buurt en hen
ondersteunen bij wat ze nodig hebben.
We werken aan een klimaat en omstandigheden waarbij de waardigheid van mensen wordt
versterkt / waar zoveel mogelijk ruimte is voor hun eigen inbreng en grip op dingen.
Zodat zij zelf, binnen wat mogelijk is, meebepalers zijn omtrent wat speelt in hun leven.

Hoe?
Vanuit het optrekken met mensen die op ons pad komen ontstaan taken zoals:
• het opzoeken van mensen;
• het bieden van ondersteuning bij praktische vragen, formulieren, instanties,
soms schuldvragen;
• het bieden van ondersteuning bij initiatieven van mensen die we ontmoeten.
Bijv. de wens om te komen tot een computerruimte;
• het bieden van een veilige plek in onze inloop/huiskamer. Mensen kunnen terecht,
worden gezien. Hier omheen kunnen andere activiteiten ontstaan;
• het realiseren van samen eten, delen en maaltijden vieren als momenten van ontmoeting
en samen-leven. Hier ontstaan ook weer nieuwe vragen voor activiteiten.
In het komende jaar proberen we te groeien naar een netwerk, structuur waarbij een
groeiende groep vrijwilligers/betrokkenen ook actief raakt in bezoeken van mensen of
anderszins een bijdrage levert aan samen-leven dichtbij;
• het werven, begeleiden en ondersteunen van medewerkers/vrijwilligers.

Computeren bij Kerk & Buurt
Verschillende mensen die wij kennen hebbben thuis een computer of zouden er graag wel
eens mee werken. Ze komen kleine en grotere problemen tegen in het gebruik van die
computer, zo blijkt regelmatig. Een cursus is vaak niet gewenst of niet mogelijk.
Iemand in onze kring is deskundig op dit gebied. Zo is het idee ontstaan om een ruimte
geschikt te maken voor het gebruiken van computers.
Op dit moment wordt de ruimte ervoor ingericht en is apparatuur verzameld.
Vanuit deze start hopen we verbetering van apparatuur en mogelijkheden te realiseren.
We hopen hiermee mensen van dienst te zijn.
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2 Buurtsamenwerking
In het jaarverslag beschrijven we een aantal ervaringen uit het afgelopen jaar die mede
richtinggevend zijn voor onze contacten en samenwerking in het komend jaar.
• In ontmoeting met mensen blijkt een grote behoefte van mensen aan contact, ontmoeting,
gezien en gehoord te worden. Voor een aantal mensen zou bezoek van belang zijn.
We zoeken naar een vorm om dit mogelijk te maken en de nodige toerusting van
mensen daartoe te realiseren.
• We ervaren dat er in bejeging, communicatie, uitvoering van regels vaak wat mis gaat.
Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen voor individuele mensen. In contacten met instellingen en instanties menigmaal een vorm van herstel mogelijk of kan verbetering van
dienstverlening plaatsvinden.
• We worden met regelmaat geconfronteerd met financiële zorgen van mensen die langdurig van weinig geld moeten leven. Prijsverhogingen en maatregelen hebben grote
invloed op het leven van mensen. Onze ervaring is dat geldgebrek vaak omgeven is door
een veelheid van andere zorgen en problemen. We willen samen met anderen zoeken
ook naar omliggende problemen en samen zoeken naar verbetering van situaties, waar
mogelijk. We willen de vragen hieromtrent heel concreet meenemen in de ontwikkeling
van ons werk in samenwerking met anderen.
• Het samen-leven van mensen met verschillende
talen en culturen is lang niet vanzelfsprekend.
We ontdekken dat de ontmoeting tussen bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse medelanders nog in
de kinderschoenen staat. Omdat we in ons werk
vaak met heel verschillende mensen en groepen
omgaan zien we dat er vaak weinig ‘grensverkeer’
is. Voor samen-leven is het wel van belang dat
mensen elkaar ontmoeten. In en om onze
activiteiten is te ervaren wat voor kunst het is om met elkaar om te gaan, elkaar te
respecteren en een klimaat te scheppen waar verschillen er mogen zijn. We willen in de
buurt een bijdrage leveren aan dit samenleven vanuit deze kleine kring. Dat betekent dat
we willen investeren om relaties op te bouwen met vooral Turkse en Marokkaanse mensen, zoveel mogelijk via persoonlijke contacten en samenwerking.
Dit is een kwestie van lange adem. Het is ons inziens in het belang van samen-leven dat
over grenzen heen contacten en ontmoeting ontstaan tussen mensen, groepen.
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Wat gaan we doen?
Het onderhouden en uitbouwen van contacten met andere instellingen, ook met oog op
afstemming van werkwijzen, verantwoordelijkheden en verbetering van dienstverlening
naar de mensen waar het omgaat.
Realiseren van gastvrijheid door onze ruimten beschikbaar te stellen
aan verwante groepen en andere mogelijke dienstverlening.

Hoe?
• Contacten onderhouden en uitbreiden netwerk.
• Het gesprek zoeken met bijv. hulpverlenende instellingen over
concrete situaties en bijv. de bejegening.
• Het beschikbaar stellen van onze ruimten en andere mogelijkheden.
• Contact en samenwerking met bijv. de Vrouwenlijn en Yanyana met
oog op intercultureel ontmoeten en samenleven.

3 Verhalenproject
Wat willen we doen?
We vervolgen de realisering van ons verhalenproject ‘Over Leven in Noord’.
Het is de bedoeling dat we een boekje maken waarin 16 inwoners van Noord in woord en
beeld worden geportretteerd, in een vorm die bruikbaar is op verschillende plaatsen in
Noord. We hopen te komen tot een afronding eind 2003.
Deze verhalen leveren een grote rijkdom aan kennis en inzicht. Het spoor van deze
levensverhalen versterkt de relatie met mensen en met de buurt. We vinden het van belang
om deze ervaring te delen met anderen, bijv. in kerkelijke of andere groepen.

Hoe?
• Het houden van interviews.
• Het realiseren van een boekje.
• Het organiseren van bijeenkomsten om deze verhalen te delen met anderen.
• Investeren in contacten en relaties die ontstaan door dit project en betrouwbaar blijven.
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4 Relaties met de wijkkerken
Wat hebben we voor ogen?
In verhalen van mensen uit de buurt kan soms iets oplichten van het verhaal van God met
mensen. Dit kan soms iets openbreken, een ander zicht geven, perspectief van handelen
geven. Deze zoektocht geldt voor ons als betrokkenen bij Kerk & Buurt, maar hopelijk ook
voor mensen in en om de wijkkerken in Noord.
Hiertoe is ontmoeting tussen mensen, bijvoorbeeld door vrijwillige medewerkers die
betrokken zijn bij het Kerk & Buurt-werk en de kerken van betekenis.

Hoe?
• Onderhouden en uitbouwen van contacten.
• Communiceren van de verhalen en ervaringen uit ons werk waar mogelijk/gewenst.
• Schrijven in parochiebladen.
• Bijwonen van vergaderingen, activiteiten.
• Organiseren van bijeenkomsten rond het verschijnen van het verhalenboekje.
• Het werven van medewerkers/vrijwilligers in haar midden die bij ons werk betrokken raken.

5 Kinderproject Sjerik
We zullen als project groep dit komend jaar enkele keren bijeenkomen om de mogelijkheden
te verkennen om alsnog dit project te realiseren in de Banne. Ook recente waarnemingen
overtuigen ons van de betekenis van een dergelijk project in de Banne.
Wat nodig is, voor de toezegging van fondsen, is nadere contactlegging in de Banne,
o.a. om relaties op te bouwen met samenwerkingspartners. Binnen ons beperkt aantal uren
Kerk & Buurt-werkerstijd is daar dit seizoen weinig ruimte voor.
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6 Stuurgroep/organisatie
We hebben een stuurgroep Kerk & Buurt en daarnaast een groep andere vrijwillige medewerkers. De stuurgroep is verantwoordelijk voor dat wat nodig is om het werk mogelijk te
maken. De stuurgroep biedt ook ondersteuning aan de werker en geeft in overleg met haar
inhoud aan deze verantwoordelijkheden. De werker voedt de stuurgroep vanuit de inhoud
van haar werk en haar ervaring.

Fondswerving
In het komende jaar proberen we fondswerving te realiseren voor onderdelen van ons werk.
Hiertoe werken we aan relaties met bepaalde fondsen en proberen ook contact op te bouwen
met ons stadsdeelbestuur.

Heg & Steg-werk
Onze inloop/huiskamer is een plek van ontmoeting aan het worden. Mensen kunnen ons
vinden. We blijven kiezen voor deze plek om vindbaar te zijn, een veilige plek te kunnen
bieden waar mensen gezien kunnen zijn.
Heg&stegwerk is een project van de diaconie waarin relaties worden opgebouwd met mensen
met een psychiatrische achtergrond. Dit kan tot verschillende activiteiten leiden, o.a. een
huiskameractiviteit.
De diaconie van de Protestantse gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het
vervullen van de vacature en het mogelijk maken van het realiseren van dit project.
Inmiddels blijft de huiskamer/inloop open met de hulp en steun van vrijwilligers.
Dat we met mensen die we tegen komen blijven optrekken.

Werk in ontwikkeling
We streven naar ontwikkeling van ons werk in Noord. Er zijn veel aanknopingspunten om
mee aan de slag te gaan binnen Oud-Noord. Gezien het aantal uren dat ons ter beschikking
staat leggen we de prioriteit bij de relatie met de mensen die op ons pad komen en dat wat
daaruit voortvloeit.
We hopen dat ‘Dan
tegenkomen
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ben je er toch’ waar wordt in de ontmoeting met mensen die we

Kerk & Buurt Amsterdam Noord
Adelaarsweg 57 hs
1021 BS Amsterdam
Telefoon 020 - 636 92 34
kenbnoord@planet.nl

Ontwerp, productie Blink ontwerpers, Hoofddorp

