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Inleiding
4|

Burgemeester Job Cohen begon het jaar 2006 met de constatering dat het in
Amsterdam niet voor iedereen meevalt om ‘erbij te horen en mee te doen’.
Armoede en sociale uitsluiting bestaan nog steeds, zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘Vele Amsterdammers knopen maar net de eindjes aan elkaar, of
eigenlijk net niet.’
Het centrale probleem van armoede, aldus de burgemeester, is dat mensen
door vele plagen tegelijk worden getroffen: ‘Slechte huisvesting, slechte
gezondheid, psychische problemen en slechte toegang tot voorzieningen gaan
vaak samen. Daarbij nemen de problemen exponentieel toe naarmate de
armoede langer duurt. Met vervolgens weer alle consequenties van dien:
minder kansen op een goede opleiding en minder kansen op een goede baan.
Bij deze problemen zijn oorzaak en gevolg na verloop van tijd niet meer te
onderscheiden; wat rest is een neerwaartse spiraal.’
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En daar moet wat aan gedaan worden, zei de burgemeester. Al was het alleen
maar omdat mensen die zich niet thuis voelen in onze samenleving op zoek
gaan naar ideeën en idealen waarin ze zich wél thuis voelen. ‘In een dergelijke
situatie is het evangelie van de eigen verantwoordelijkheid zinloos, en dus
compenseert de gemeente Amsterdam dit jaar met 14 miljoen euro extra de
rijksbezuinigingen op de armoedebestrijding.’
De woorden van de burgemeester zijn ons als Kerk & Buurt Noord uit het hart
gegrepen. Ook wij constateren dat hier in Noord sommige bewoners gewoon
de kans niet krijgen om mee te doen. Meer en meer zien wij hoe de effecten
van verschillende overheidsmaatregelen elkaar versterken. We herkennen de
sociale uitsluiting waarover de burgemeester spreekt en we sluiten ons van
harte aan bij zijn kritiek op het ‘evangelie van de eigen verantwoordelijkheid.’
In de ruimte van een héél ander evangelie doen wij ons werk, en dat deden
we ook tussen september 2004 en december 2005 - de periode die in dit jaarverslag beschreven wordt. De woorden van burgemeester Cohen vallen vrijwel
samen met het einde van onze verslagperiode en kunnen wat ons betreft dan
ook als een ferm uitroepteken achter deze tekst worden beschouwd.
Wij werken temidden van de armoede, de eenzaamheid en de uitsluiting waarvan de burgemeester spreekt. Met dit jaarverslag hopen wij te laten zien dat
wij met onze aanpak en werkwijze niet alleen de kern van het probleem raken,
maar ook actief bijdragen aan een oplossing. Ons werk in 2004 en 2005 droeg
bij aan de sociale cohesie in Noord en hielp mensen om, in de formulering van
de burgemeester, ‘erbij te horen en mee te doen’.

Wim van ‘t Veer
Voorzitter Kerk & Buurt Noord
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1 O p t r e k ke n
met mensen
Het is 3 mei 2006. In het pand van Kerk & Buurt Noord, aan de Adelaarsweg in
Amsterdam-Noord, worden de voorbereidingen getroffen voor de maandelijkse
buurtmaaltijd. Twee vrijwilligers zijn een uitgebreid Italiaans maal aan het
koken, dat straks door een stuk of dertig buurtbewoners en vrijwilligers met
smaak opgegeten zal worden. In een relaxte sfeer wordt er toch behoorlijk
doorgewerkt. Er is nog twee uur te gaan voordat de eerste eetgasten op de
stoep zullen staan.
Kerk & Buurt Noord is een door verschillende kerken en fondsen gefinancierd
buurtproject, dat opereert volgens de principes van Urban Mission: op grond
van het evangelie optrekken met mensen en hen ondersteunen bij wat nodig
is voor hun welzijn en het samenleven in de buurt. In Amsterdam-Noord is
dergelijke ondersteuning van tijd tot tijd hard nodig. De sociale nood is er hoog.
In de achtertuin genieten drie vrijwilligers, Frans, Thea en Loes van de eerste
echt warme dag van het jaar. Ze zitten op plastic stoeltjes en kijken welwillend
om zich heen. Ze zijn hier om te praten over hun werk voor Kerk & Buurt
Noord. En dat doen ze graag.

Inloop
Elke dinsdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur is er ‘huiskamer’ in het pand
van Kerk & Buurt Noord. Het aantal bezoekers van deze huiskamer in de
tweede helft van 2004 liep uiteen van een tot vijf. In 2005 waren er per keer
tussen de zeven en de veertien bezoekers. In totaal waren er zestien min of
meer ‘vaste’ en daarnaast 20 tot 30 onregelmatige of eenmalige bezoekers.
De stijging zat vooral in de laatste categorieën. ‘Er komen steeds vaker nieuwe
mensen’, zegt buurtpastor Marchien Timmerman: ‘De bezoekers vertellen door
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‘Ze voelen zich op hun gemak
bij ons. Ze weten dat ze hun
verhaal bij ons kwijt kunnen.’
dat ze hier geweest zijn. Daarnaast
komen mensen nu ook binnen via
contact met de wijkagent en het straatherstelteam.’
‘Soms staan er voor elven al een paar mensen voor de deur. Dan zijn we zelf
nog druk met alles klaarzetten’, zegt Thea, één van de vrijwilligers. Om elf uur
gaat de deur los. ‘Je laat de mensen binnen, je geeft ze een kop koffie, je luistert
naar ze. Het belangrijkste is dat de sfeer gezellig is. Mensen zoeken gezelligheid bij ons. Ze kletsen wat met elkaar, spelen een potje rummicub, zitten te
breien. Heel simpel’, aldus Thea: ‘We zitten er zelf ook altijd tussen. Je moet
niet in de keuken blijven staan, dat werkt niet.’
Wat zoeken mensen in de huiskamer? ‘Ze zijn op zoek naar aanspraak. Ze willen
praten, over leuke dingen, maar ook over verdrietige dingen. Ze voelen zich op
hun gemak bij ons. Ze weten dat ze hun verhaal bij ons kwijt kunnen’, zegt Loes.
‘Ze zijn wie ze zijn. Allemaal individuen. De ene is stil, een ander kan onverwacht
boos worden’, vult Frans aan.
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de maandelijkse buurtmaaltijd is populair. Er wordt
niet alleen Hollandse pot
gekookt, maar ook Italiaans,
Turks en zelfs Irakees.
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Ze vertellen over die ene man die regelmatig op de stoep stond. Hij was erg
gelovig. ‘Daar heb je die prediker weer’, werd er dan gezegd. Loes: ‘Uiteindelijk
was het een heel vriendelijke man. Als je met ‘m praatte, dan had je ‘m.
Uiteindelijk kwam hij een paar keer niet opdagen. We hoorden te laat dat hij
overleden was.’
Dan leven ze allemaal mee, bezoekers en vrijwilligers. Net als met dat gezin
waar een baby op komst was. ‘Daar delen we allemaal in.’ De bezoekers bouwen
langzamerhand een band met elkaar op: ‘Ze merken het op als iemand een
keer niet komt opdagen, dan melden ze dat.’
De huiskamer duurt twee uur. ‘Om één uur houden we op. Niet iedereen wil
graag weg, zeker als het gezellig is. Dan laten we ze nog even zitten, maar als
we echt zeggen: nou nokken, dan moeten ze nokken’, zegt Frans.

Buurtmaaltijd
Een ander ontmoetingsmoment dat aan populariteit wint, is de maandelijkse
buurtmaaltijd. Bij de start in 2004 kwamen hier acht tot achttien mensen op
af. In 2005 waren dit er minimaal twintig en maximaal dertig. ‘Iemand die een
keer geweest is, komt ook weer terug’, zegt Frans.
De maaltijden worden door de vrijwilligers gekookt, al bieden ook steeds vaker
bezoekers hun diensten aan. Dat komt de breedte van het aanbod ten goede.
Er wordt niet alleen Hollandse pot gekookt, maar ook Italiaans, Turks en zelfs
Irakees. Voor de maaltijd moet je je een dag van te voren opgeven, maar wat
er op tafel komt blijft tot het laatste moment geheim.
De maaltijd begint altijd met een korte overdenking. ‘Je werkt toch vanuit het
evangelie’, vinden de vrijwilligers.
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Spreekuur
Wie niet op zoek is naar aanspraak maar een concreet probleem heeft, kan
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terecht op het spreekuur. Dit wordt gehouden op dinsdag tussen 11.00 en 12.00
uur en valt dus deels samen met de inloop, maar wel in een aparte ruimte.
‘Bij het spreekuur houden we ons bezig met praktische ondersteuning. Dan moet
je denken aan het invullen van een formulier, het schrijven van brieven aan
instanties, bemiddelen bij een burenruzie’, legt Marchien uit. Iedere dinsdag
komen er tot vijf bezoekers op het spreekuur. Zo’n zestien mensen komen met
enige regelmaat terug. Omdat de tijd op de dinsdagochtend beperkt is, worden
meestal afspraken gemaakt voor andere momenten in de week. De gesprekken
worden gevoerd door de werker, de stagiaire en soms een vrijwilliger.

Ondersteuningsfonds
‘We kunnen niet alles oplossen’, zucht Loes. Ook in een wijk als Noord gaan
een heleboel dingen mis. De vrijwilligers vertellen over een meisje dat met
uitzetting bedreigd werd, op straat stond, en een week lang met honger heeft
rondgelopen. ‘Dat grijpt je aan.’ Of het gezin dat opeens geen huursubsidie
meer ontving. ‘Het heet nu huurtoeslag. Daar hadden ze een formulier voor
gekregen, maar dat snapten ze niet. Toen hebben ze het maar laten liggen.
Nu krijgen ze dus niets meer.’
Veel problemen hebben met geld te maken. De vervanging van een kapotte bril.
Een wasmachine die het na twintig jaar heeft begeven. Boekengeld voor school.
Geld voor de bus of voor medicijnen. Loes: ‘Dan heb je ze huilend bij je zitten.
“Kom ik er dan nooit meer af?”, vragen ze dan.’
Gelukkig heeft Kerk & Buurt Noord, dankzij de steun van sponsors, de mogelijkheid om bij te dragen aan een oplossing. Dat heet de pechpot. ‘De pechpot
is voor iemand die met het noodlot overgoten wordt’, zegt Frans. Het gaat
om bijdragen tot € 50,-, waarmee mensen weer even geholpen zijn.
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ons. Ze kletsen wat met elkaar,
spelen een potje rummicub,
zitten te breien. Heel simpel.’
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Ruim 30 mensen ontvingen in 2005 een bijdrage uit deze pot. Voor de pechpot
ontving Kerk & Buurt Noord geld van de commissie Prosan, stichting Porticus en
12 |

Rotary Noord.
Daarnaast zijn ook grotere bijdragen mogelijk. Dan gaat het vaak om
medische producten of diensten, reisgeld voor ziekenhuis- of familiebezoek,
maar ook om schuldsanering. Frans: ‘Doorgaans komen we wel tot een oplossing. Je moet het voor je sponsors natuurlijk wel goed onderbouwen, maar
over het algemeen is die samenwerking fantastisch.’ Er wordt op dit terrein
samengewerkt met de Diaconie van Amsterdam, de commissie Prosan,
de Stichting In het Veldwerk, DOA, het Dekkersfonds, de wijkdiaconie van Noord,
PCI Noord en het Jan Bosfonds. In 2005 werd er zo’n 20 keer een aanvraag gedaan.
In 2004 en 2005 vond ook een speciale kerstactie plaats. Prosan stelde € 5.000,beschikbaar, die door Kerk & Buurt Noord naar eigen inzicht mocht worden
verdeeld onder gezinnen en individuen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Hierbij werd samengewerkt met het buurtcentrum, Buurtbeheer en het
Leefkringhuis. Vrijwilligers gingen op bezoek bij dertig huishoudens om het
geld te brengen. Daarnaast werkte Kerk & Buurt Noord mee aan een kerstpakkettenactie van de Rotary Noord. Frans, met een grijns: ‘Het is leuk
werk om Snieklaas te spelen.’
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Geen groentjes
Sowieso doen ze met plezier hun werk voor Kerk & Buurt Noord. Thea:
‘De sfeer onderling is heel goed. We hebben belangstelling voor elkaar. En als
we zelf eens een keer verdriet hebben, kunnen we bij elkaar terecht.’ Frans en
Loes knikken bevestigend. ‘Het klinkt misschien gek, maar ik vind het gewoon
heel leuk om te doen’, zegt Loes. En Frans zegt: ‘Ik heb er bijna altijd zin in.
Dan denk ik: ik ben weer aan de beurt. Het is ook goed voor jezelf, je blijft op
deze manier onder de mensen.’
Vinden ze al dat verdriet, al dat leed waar ze tegenaan lopen niet lastig? ‘We
zijn geen groentjes’, zegt Frans. Ze kunnen wel tegen een stootje, vinden ook
Thea en Loes. ‘We hebben natuurlijk ook wel wat levenservaring. We zijn wat
ouder, hebben het nodige meegemaakt. Dat maakt het misschien eenvoudiger.’
Het gesprek is afgelopen. Hoe lekker het ook zit hier in het zonnetje, er moet
weer gewerkt worden. Over een uurtje komen de eerste eters. Frans gaat maar
eens op zoek naar borden en bestek. Het is tijd om de tafels te dekken.
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2 Bereik
14 |

In totaal draait Kerk & Buurt Noord op ongeveer vijftien vrijwilligers, een
eveneens vrijwillig bestuur dat uit vier personen bestaat, een betaalde werker
en een stagiaire. Een slank clubje, zou je kunnen zeggen. Maar met een tamelijk
groot bereik.
Misschien is het geheim daarvan wel dat Kerk & Buurt Noord geen dingen
doet waaraan geen behoefte is. De lijnen zijn kort, zodat er efficiënt gewerkt
kan worden. De benadering is: ‘Er is een probleem – wat kunnen we doen om
dat op te lossen?’
Om het zakelijk te formuleren: Kerk & Buurt Noord verleent diensten, maar
alleen diensten waar vraag naar is. Dit maakt van Kerk & Buurt Noord in veel
opzichten een vraaggestuurde organisatie. Niet dat de vraag altijd onmiddellijk
duidelijk is: iemand naar wie nooit geluisterd wordt, leert het wel af om nog
vragen te stellen…
In 2005 was Kerk & Buurt Noord rechtstreeks betrokken bij de levens van zo’n
tachtig mensen in Amsterdam Noord. Bij de meeste van deze mensen heeft de
interventie van Kerk & Buurt Noord iets veranderd.
En wat is dat ‘iets’ dan?
• Iemand die geen geld meer heeft kan opeens een rekening betalen.
• Iemand die eenzaam is, vindt een ander mens om mee te praten.
• Iemand naar wie nauwelijks geluisterd wordt, vindt gehoor.
• Iemand die meestal stil in een hoekje zit, maakt een grap waarom gelachen
wordt.
• Iemand die de taal niet spreekt, wordt begrepen.
• Iemand die nooit voor iemand heeft gezorgd, die nauwelijks bij iemand
hoort, zorgt voor iemand die ziek is.
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‘De interventie van Kerk & Buurt Noord
heeft iets veranderd in de levens van zo’n
tachtig mensen in Amsterdam Noord.’

Dat ‘iets’ – dat is opluchting. Een gevoel van eigenwaarde. Het besef er tóch bij
te horen. De gedachte dat niet iedereen je uitkotst. Een besef van kracht – al is
het maar voor even. Een volle maag. De mogelijkheid om voor je kinderen een
kerstcadeautje te kopen. Ruimte voor jouw verhaal.
Is dat vraaggestuurd of niet?
Amsterdam is een grote stad, en Noord is een grote wijk. In dat grote Noord zit
een klein pandje waar een twintigtal mensen een kleine bijdrage levert aan de
buurtsamenleving. Zeventig, tachtig wijkbewoners, van alle leeftijden en van
diverse nationaliteiten, gaan met iets meer moed, iets meer kracht, iets meer
mogelijkheden weer verder. In de woorden van burgemeester Job Cohen:
‘ze horen er bij en ze doen mee’.
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3 Organisatie
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In het voorjaar van 2004 werd duidelijk dat op 31 december van dat jaar een eind
zou komen aan de stedelijke structuur van het Kerk & Buurtwerk in Amsterdam.
Om het werk ook na deze datum voort te kunnen zetten, was het nodig dat
Kerk & Buurt Noord een eigen structuur en financiering regelde. In de maanden
mei en juni werkte het bestuur aan het plan ‘Verder in Noord’. Dit plan leverde
voldoende middelen op om een doorstart per 1 januari 2005 mogelijk te maken.
Deze middelen zijn voornamelijk afkomstig van: commissie Prosan, protestantse
diaconie Amsterdam en het SKaN-fonds.
In het najaar van 2004 zette Kerk & Buurt noord de nodige stappen om de
overgang naar een nieuwe organisatie mogelijk te maken.
• Er werd een stichting opgericht met twee comparanten: de oude en de
nieuwe bestuursvoorzitter.
• Er werden leden voor een nieuw bestuur gezocht en gevonden. In december
vergaderde dit bestuur voor het eerst.
• De oude overlegvormen – stuurgroep en vrijwilligersvergadering – werden
opgeheven. De leden ervan vonden een plek in een nieuw medewerkersoverleg.

De sfeer van de feestelijke avond
werd door een van de vrijwilligers
het meest pregnant samengevat:
‘Iedereen mag er hier zijn.’
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Zo ging Kerk & Buurt Noord op 1 januari 2005 van start. Later die maand was
er een feestelijke ontmoeting; niet alleen om te vieren dat het werk van
Kerk & Buurt, tegen de verwachtingen in, toch door kon gaan, maar ook om
de medewerkers, die soms al jaren actief waren bij de vorige stichting, en het
nieuwe bestuur met elkaar te laten kennismaken. Werker Marchien: ‘Het was
een mooi begin van dit nieuwe jaar met nieuwe, deels vertrouwde relaties.
De vrijwilligers en ik hadden tijd nodig om de oude geschiedenis en de
onzekerheid achter ons te laten. Deze avond gaf zicht op het nieuwe.’ Trots:
‘Hoewel het wel eens moeilijk was zijn alle vrijwilligers op de een of andere
manier actief gebleven.’
Vijf maanden later was er opnieuw een feestelijke ontmoeting met bestuur en
medewerkers. De titel: ‘Een avond om cadeautjes uit te pakken’. En dat gebeurde
ook. Marchien: ‘We hebben geoogst wat we met elkaar hadden opgebouwd en
waarmee we verder naar de toekomst kunnen.’ De sfeer van de avond werd
door een van de vrijwilligers het meest pregnant samengevat: ‘Iedereen mag
er hier zijn.’

Structuur
Het kerk- en buurtwerk in Noord heeft een uiterst simpele structuur. Er is een
bestuur, er zijn vrijwillige medewerkers en er is een betaalde werker. Hieronder
worden de diverse taken en verantwoordelijkheden kort omschreven.

De werker
De werker, Marchien Timmerman, was in de verslagperiode in dienst voor
24 uur per week. Zij was als adviseur aanwezig bij bestuursvergaderingen.
Ook zat zij het medewerkersoverleg voor. Daarnaast coördineerde zij de
contacten met de politieke, kerkelijke en maatschappelijke netwerken waarbinnen Kerk & Buurt Noord functioneert. Verder begeleidde en ondersteunde
zij de vrijwilligers.
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Om niet alleen in de praktische uitvoering te blijven steken, is er binnen de
uren van de werker tijd ingeruimd voor inhoudelijke verdieping.
18 |

De werker organiseerde in de verslagperiode o.m. een werkdag voor nieuwe
studenten uit Ede en een dag over geloof en werken in de stad voor een groep
vrouwen uit Duitsland. Daarnaast verzorgde zij een workshop bij een studiedag van de Mariënburgvereniging.

Medewerkers
De groep vrijwilligers groeide in de verslagperiode tot ongeveer vijftien.
Hun aandeel in en verantwoordelijkheid voor de organisatie namen ook toe.
De huiskamer van Kerk & Buurt Noord is vooral hun plek en de zorg voor de
mensen die er komen beschouwen zij als hun eerste verantwoordelijkheid.
Ook het praktische werk werd in toenemende mate door hen gedragen. De rol
van de werker werd, in samenhang hiermee, steeds specifieker en meer aanvullend. Er is inmiddels een begin gemaakt om vrijwilligers ook te betrekken
bij de individuele contacten, bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoek. Op deze
wijze wordt de zorg voor en tussen mensen breder gedragen.
Nieuw in 2005 was het realiseren van een leercontract voor een jonge vrouw,
die bezigheden zocht en graag een opleiding wilde volgen, maar dit op grond
van haar vluchtelingenstatus nog niet kon. Twee uur per week werkte ze op
ons secretariaat. Ondersteund door andere vrijwilligers en de werker ontwikkelde zij vaardigheden en kreeg op deze wijze steeds meer een eigen plek.
In de afgelopen anderhalf jaar hadden we een stagiaire van de Hogeschool
Ede, die de opleiding Pastoraal werk volgt. Ze rondde haar stage in juni af,
maar blijft als vrijwilliger met speciale taken bij het werk betrokken.
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Bestuur
Het bestuur van Kerk & Buurt Noord, dat uit vier personen bestaat, heeft in de
verslagperiode vijf keer vergaderd, waarvan vier keer in 2005. Er is een klimaat
ontstaan waarin coöperatief, inhoudelijk en praktisch wordt samengewerkt.
De werker heeft vier werkuren per week beschikbaar voor bestuursondersteuning. Zij bewaakt afspraken, inhoudelijke ontwikkelingen en het tijdspad.
De verantwoordelijkheid voor beheer, fondsen en toekomstvisie worden in
gezamenlijkheid uitgevoerd.
Het bestuur werkte in 2005 vanuit het beleidsplan ‘Verder in Noord’ (2004).
In 2005 werd een ‘Werkplan 2006’ vastgesteld.

De groep vrijwilligers groeide tot circa
vijftien. Hun aandeel in en verantwoordelijkheid voor de organisatie namen ook toe.
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4 Overige
werkzaamheden
Verhalenproject ‘Thuis in Noord’
Het had even geduurd, maar in 2005 kon het
verhalenproject ‘Thuis in Noord’ succesvol
worden afgerond. Het resultaat is een
mooi boekje, waarin negen inwoners van
Noord met al hun zorgen en plezier worden
neergezet. Op 17 februari werd het boekje
aan de geïnterviewden aangeboden. ‘Thuis in
Noord’ is in de maanden daarna verkocht aan
belangstellenden en daarnaast ingezet voor
public relations-doeleinden.

Huisstijl
Om de eenduidigheid intern en ten aanzien van de brede buitenwereld te
vergroten, werd in 2005 een eigen huisstijl voor Kerk & Buurt Noord ontwikkeld.
Pieter Hordijk van Blink Ontwerpers in Hoofddorp
maakte een krachtig ontwerp, waarin de warmte
en betrokkenheid die bij Kerk & Buurt Noord
horen, duidelijk zichtbaar zijn. De huisstijl werd
vanaf december 2005 fasegewijs ingevoerd.
In samenhang hiermee werd ook de voorkant van
het pand aangepast om een vriendelijker, opener
en toegankelijker sfeer te creëren.
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5 Contacten
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Samenwerken binnen het stadsdeel
De werker nam het initiatief voor een aantal zorgoverlegjes rond concrete
situaties van mensen die tussen wal en schip terecht waren gekomen.
De betrokken hulpverleners waren blij met deze initiatieven.
Kerk & Buurt Noord organiseerde in 2005 voor de eerste keer een breed
armoedeoverleg in Oud-Noord om tot een analyse en een plan voor de langere
termijn te komen. Hierbij waren Buurtbeheer, buurtcentrum De Meeuw en het
Leefkringhuis betrokken. In het najaar volgde een tweede bijeenkomst.
Met Stichting Doras werd regelmatig overlegd en samengewerkt. In het kader
van fondsaanvragen voor twee families was het zelfs noodzakelijk en heeft
het bijgedragen aan betere steun voor de betreffende mensen. Dergelijke
samenwerking draagt in belangrijke mate bij aan de verbetering van de
kwaliteit van dienstverlening.
Kerk & Buurt Noord zit in het projectgroepje voor een buurtkeuken in Noord.
De Stichting Van Harte, Buurtresto’s is hier een mogelijke samenwerkings-partner.

K&B_binnenwerk-def

13-01-2007

21:58

Pagina 20

Buurtcontacten
De rol van Kerk & Buurt Noord in contacten met buurtorganisaties is over het
22 |

algemeen aanvullend, bijspringend, signalerend.
Kerk & Buurt Noord was zijdelings betrokken bij het Pleinenfeest Spreeuwenpark.
De organisatie was in handen van Kansweb (buurtwerk Noord) met zoveel
mogelijk draagvlak van mensen in de buurt.
Kerk & Buurt Noord deed mee in de voorbereiding van het bezoek van stadsdeelbestuurders in september 2005. De buurtwandeling begon bij het pand
van Kerk & Buurt Noord.
De werker van Kerk & Buurt Noord was gespreksleider bij de Dialoogtafels,
een initiatief van burgemeester Cohen om gesprekken te organiseren over
samen-leven in Amsterdam.
De Vriendendienst (psychiatrie) gebruikt het pand van Kerk & Buurt Noord
met een vast groepje, de geestelijk verzorger van Mentrum heeft er regelmatig
een gespreksgroepje en ook de bezoekersgroep van de Stichting Rita houdt er
haar vergaderingen. Kerk & Buurt Noord staat er positief tegenover dat andere,
verwante organisaties (tegen een kleine vergoeding) gebruik maken van het
pand. Ook wordt geparticipeerd in het bestuur van de Vrouwenlijn, dat overigens ook in het pand vergadert.

Relaties met de kerken
Kerk & Buurt Noord werkt in de ruimte van het evangelie en hecht dan ook sterk
aan de contacten met de verschillende kerken en geloofstradities in de wijk.
Eerder hadden deze contacten vooral het karakter van kennismaken en wederzijds informeren. Steeds meer is er nu ook sprake van ook ontmoeting en
uitwisseling en het zoeken naar praktische en inhoudelijke samenhang.
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De deur staat open voor wijkbewoners van alle leeftijden en
nationaliteiten; zij gaan met
iets meer moed, iets meer kracht,
iets meer mogelijkheden verder.

Kerk & Buurt Noord onderhoudt contacten met de parochie en de wijkgemeenten. De werker schrijft in de bladen, bezoekt vergaderingen en bijeenkomsten; soms op eigen initiatief, soms op uitnodiging. Daarnaast zijn veel
medewerkers actief betrokken bij de kerken in de wijk.
Eens per jaar bezoekt de werker een vergadering van de protestantse wijkdiaconie Noord, de PCI en het pastoresoverleg Noord. Ook is er contact met
het katholieke Pastoraal Centrum, waar Kerk & Buurt Noord enkele jaren
geleden gehuisvest was. In verschillende wijkkerken en parochies heeft
Kerk & Buurt meegewerkt aan kerkdiensten en gemeente-zondagen. Er wordt
gezocht naar manieren om de ervaringen van Kerk & Buurt te verbinden met
het kerk-zijn in deze wijkgemeenten.

K&B_binnenwerk-def

24 |

13-01-2007

21:59

Pagina 22

6 Financieel
overzicht
ACTIVA

2005

2004

Vaste activa
1.690,86

Inventaris

-

Vlottende activa
Vorderingen:
Diaconie PKN Amsterdam

5.000,00

685,00

Te verrekenen voorschotten

-

1.143,63

Pechpot

-

346,92

Totaal Vorderingen

5.000,00

2.175,55

Liquide middelen

52.913,99

38.334,89

Totaal Vlottende activa

Totaal activa

57.913,99

40.510,44

59.604,85

40.510,44
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BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (in euro’s)

PASSIVA

| 25

2005

2004

Eigen vermogen
Algemene reserve

28.804,81

13.195,55

Voorzieningen
Verhalen project
Pechpot
Ondersteuningsfonds
Totaal Voorzieningen

-

4.038,81

349,68

-

2.275,64

1.372,92

2.625,32

5.411,73

Kortlopende schulden etc.
Nog te betalen schulden
Vooruit ontvangen bijdragen
Totaal Kortlopende schulden etc.

Totaal passiva

18.174,72

6.903,16

10.000,00

15.000,00

28.174,72

21.903,16

59.604,85

40.510,44
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2005

2004

Baten
Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Overige inkomsten
Totaal Baten

81.000,00

53.466,31

3.597,71

8.496,97

503,50

50,00

85.101,21

62.013,28

Exploitatie kosten
Salarissen en sociale lasten

39.828,81

36.000,00

Overige personeelskosten

2.754,14

242,40

Huisvesting

11.991,18

12.932,62

15.400,33

8.067,27

Algemene kosten
Totaal Exploitatie kosten

69.974,46

57.242,29

Financiële baten en lasten
Interest

Mutatie algemene reserve

482,51

195,65

15.609,26

4.966,64
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