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Uw steun is welkom!

Weinig is Veel
In dit Jaarverslag 2013 van Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord staan bijzondere verhalen van

mensen die elkaar helpen en steunen. Het biedt niet alleen inzicht in de ervaringen van vrijwilligers
en professionals, maar ook in die van de buurtbewoners zelf. Dit jaarverslag bevat verhalen over

uitzichtloosheid, wanhoop en worstelen met armoede, maar ook verhalen over hoop, vriendschap en
herwonnen regie over het eigen leven.

Little Is Much
What is the measure of a life well lived

Who feels tired and under-qualified

If all I can offer seems too small to give

Who feels deserted, and hung out to dry

This is a song for the weaker, the poorer

This is a song for the broken, the beat-up

And so-called failures

And so-called losers

Little is much when God’s in it

Consider a Kingdom in the smallest seed

And no one can fathom the plans He holds

Consider that giants fall to stones and slings

Little is much when God’s in it

Consider a child in a manger

He changes the world with the seeds we sow

Consider the story isn’t over

Little is much, little is much

What can be done with what you still have

Downhere: From the album Wide-Eyed and Mystified written and composed by Jason Germain, Marc Martel. 2006.

‘Weinig is Veel’ luidt de titel van dit Jaarverslag 2013. Deze titel is afgeleid van bovenstaand lied en
past mooi bij ons jaarverslag - vinden we - omdat in 2013 opnieuw zichtbaar is geworden dat het

weinige wat we doen toch van wezenlijk belang is geweest. Denk aan een simpele welkomstgroet,
een kopje koffie, dankwoordjes, een luisterend oor, het invullen van papieren, het meegaan naar
instanties en het organiseren van activiteiten.

Weinig is Veel
Jaarverslag 2013
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Ook het ‘weinige’ wat we ontvangen blijkt vaak heel veel te zijn. Zo krijg ik soms cadeautjes en

bedankjes van mensen van wie ik weet dat ze daardoor extra moeten bezuinigen. Daarnaast krijg ik

feedback op onze organisatie en onze hulpverlening, ik ontvang kennis over de buurt, maar ook bieden
zij inzicht in ons falen en het falen van andere instanties. Kleine dingen die grote effecten hebben.
Weinig blijkt dan zomaar opeens heel veel te zijn.

Stichting Kerk & Buurt is een kleine stichting die er wil zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
‘Weinig is veel wanneer God erbij is’ luidt het refrein van dit lied. Daar zeg ikzelf volmondig ‘amen’ op.

Concludeer zelf maar als lezer of het ‘weinige’ wat we samen (als stichting, doelgroep en partners) met
elkaar gedaan en gezegd hebben veel is geweest, en voel vooral de vrijheid om te bepalen in hoeverre
ook dat refrein erbij past.

Ik wens u veel leesplezier toe!
Arnold van der Snoek,

Buurtpastor & coördinator Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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Kerk & Buurt Noord is:

“

Kerk & Buurt is samen zijn en gezelligheid. Rietje Hermes
Kerk & Buurt is de plaats waar je sociaal en actief met mensen kan omgaan zonder dat er
ruzie of problemen ontstaan. Het is een plek waarvoor je uit je bed stapt om daar samen met
anderen te zijn. Yolanda Piqué
Kerk & Buurt is er voor hulp en ondersteuning, voor ontmoeting met anderen, om gedachten en
ervaringen met elkaar uit te wisselen en even te puzzelen. Je hoort andere verhalen en andere
mensen waardoor je eigen problemen verzachten. Abdel el Bouhali
Kerk & Buurt is voor mij een christelijke gemeenschap die mensen steunt die het heel
moeilijk hebben. Door het samenzijn met koffie, soep, thee, brood en door activiteiten
met elkaar te doen (tijdens de uren waarin je anders thuis zou zitten) vergeet je even de
moeilijkheden. Er zijn altijd mensen die het moeilijk hebben en aandacht en een luisterend
oor willen. En daarom is het belangrijk dat Kerk & Buurt er is. Henk de Listle
Kerk & Buurt is heel belangrijk voor mensen met problemen. Want daar word je geholpen en
bijgestaan, en de mensen zijn aardig tegen elkaar. Er heerst een leuke sfeer. Riek Kroon
Kerk & Buurt is:een prima locatie voor afleiding en gezelligheid. Mevr. M.M. Houting
Kerk & Buurt is: gezelligheid, steun, advies, altijd iemand beschikbaar, je hoeft geen
afspraken te maken om iemand te spreken, laagdrempelig, informeel, iedereen welkom,

”

sfeervol. Alles wat hier gebeurt wordt gedaan en gedragen door en met vrijwilligers en
bezoekers; met z’n allen zijn we Kerk & Buurt. Patricia Sevestre

Weinig is Veel
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Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
Doelstelling
Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord (kortweg Kerk & Buurt Noord) helpt de bewoners van Amsterdam-Noord die het

minst worden gezien en gehoord. Mensen en gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, asielzoekers, vluchtelingen,

(ex-)verslaafden, dak- en thuislozen. Ons pand bevindt zich in één van de armste buurten van Amsterdam: in de Vogelbuurt,
met aan de ene kant de IJpleinbuurt en aan de andere kant de Van der Pekbuurt (Volewijck). Ons werkgebied heeft zich

echter al sinds lange tijd uitgestrekt tot heel Amsterdam-Noord, en ook vanuit andere stadsdelen weet men ons te vinden.

De mensen die bij ons aankloppen hebben te maken met uiteenlopende problemen, die (bijna altijd) te maken hebben met
armoede, zoals schulden, gebrekkige taalbeheersing (inburgering), sociale uitsluiting, slechte gezondheid. Vaak is er sprake
van een combinatie van problemen, wat de situatie nog complexer maakt. Deze kwetsbare mensen zijn allemaal welkom
bij ons, ongeacht hun hulpvraag of levensovertuiging. 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 te bieden in hun leven en bij te dragen aan
het samenleven in de buurt…’.

Presentiebenadering
Kerk & Buurt Noord werkt vanuit de zogenoemde ‘presentiebenadering’. Via de presentiebenadering stimuleren onze
professionals en vrijwilligers de mensen om zelf hun problemen op te lossen. De presentiebenadering gaat uit van

wederkerigheid en langdurige relaties. Niet het probleem zelf staat centraal, maar de mens te midden van zijn of haar
problemen. Deze werkwijze benadrukt de eigen kracht van mensen en versterkt de zelfredzaamheid.

Laagdrempelig
Kerk & Buurt Noord heeft niet te maken met zorguren, limieten of aantallen. Door onze laagdrempelige en bemiddelende
werkwijze, en de mogelijkheid om ook buiten kantooruren beschikbaar te zijn, ontstaat vaak bij buurtbewoners een
keerpunt waarin een nieuwe toekomst zichtbaar wordt. We zien dat mensen weer grip op hun leven krijgen en hun
problemen daadwerkelijk weten aan te pakken.

8
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Organisatie
Kerk & Buurt Noord is een stichting die kan werken dankzij de betrokken inzet van vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat
uit vrijwilligers. Al deze vrijwilligers zetten zich kosteloos in omdat zij dit werk waardevol en belangrijk vinden. Mede

dankzij de actieve en betrokken inzet van al deze vrijwilligers en dankzij de fondsen, kerken en donateurs die ons werk

financieel hebben gesteund, zijn wij als stichting in staat geweest om - gelukkig weer sinds april 2013 - twee professionals
in loondienst (1.6 fte) te hebben.

“Ik ben blij dat ik mee mocht doen aan het samenzijn van Kerk & Buurt. Ongeveer drie jaar
ben ik nu hier bij jullie. Dank ook voor de steun die ik heb gekregen in moeilijke tijden. Ook
bedankt voor de activiteiten, en ik ben blij dat ik mensen mocht leren kennen. Je raakt ook
gewend aan de rust bij Kerk & Buurt en aan de contacten. Hierdoor wordt de dag gebroken
en voel je je weer goed. Kerk & Buurt geeft mij een positieve afleiding. Er is aandacht voor
je problemen, weet je. Ook is er af en toe een etentje hier, geweldig, dat maak je niet overal
mee! Alle medewerkers van Kerk & Buurt zijn actief en hebben aandacht voor je problemen.
Ik wens alle mensen van (en bij) Kerk & Buurt alle goeds toe.
Achteraf ben ik blij dat ik Kerk & Buurt gevonden heb, want ik wist niet hoe alles moest.
Ik wist niet dat er instanties waren die je uit de problemen kunnen halen. Toen ik met mijn problemen bij Kerk & Buurt kwam, steunden
jullie mij meteen. En jullie bleven geloof in me hebben. Hoewel het uiteindelijk niet is gegaan zoals ik wilde, ben ik wel blij en dankbaar
voor de steun die ik ontvangen heb.
Nu sta ik op het punt te vertrekken omdat ik van de IND niet langer hier mag blijven. Veel mensen denken dat ik er moeite mee heb
maar ik zie het positief tegemoet. Want hier in Nederland zou ik geen toekomst hebben.”
Henk de Listle (23,5 jaar in Nederland zonder ID).

Weinig is Veel
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Huiskamer
In 2013 wisten steeds meer mensen de Huiskamer en het Spreekuur te vinden. Tegenwoordig komen er gemiddeld

14 tot 18 bezoekers. Mensen vinden het fijn om hier te komen. Ze komen niet alleen voor het kopje koffie en de gratis lunch

met soep, maar vooral ook voor de ontmoeting met andere bezoekers. Onze Huiskamer (inclusief Spreekuur) is elke dinsdag
en donderdag geopend, ongeacht vakanties en feestdagen. Het is fijn dat er veel mensen komen. Maar gezien de beperkte
ruimte dreigt onze huiskamer soms wel eens té druk te worden. “Het is soms een kakofonie van jewelste”, zo vertelde onze
vrijwilliger Len Boon aan de bezoekers van de DAK-Dag.

10
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“Kerk & Buurt betekent een heleboel voor mij. Ik voel mij hier thuis. Ik kom er nu iets
langer dan een jaar. Er is hier gezelligheid, je leert mensen kennen. En voor mij is dat
heel belangrijk want anders vereenzaam je. Ik word geholpen, bijgestaan en een goed
woord is het halve werk. Kerk & Buurt is er voor iedereen en het maakt niet uit waar je
vandaan komt; met mekaar ben je mens.”
Riek Kroon

DAK-dag
Netwerk DAK (Door Aandacht Kracht) bundelt ruim 100

organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en

straatpastoraat in Nederland en België. Jaarlijks wordt er door
DAK een ‘netwerkdag’ georganiseerd om van elkaar te kunnen

leren en elkaar te ontmoeten. Dit jaar werd deze landelijke dag

in Amsterdam gehouden. Ook wij hadden onze deur geopend om
collega’s te ontvangen. Zo konden we met deze beroepskrachten
en vrijwilligers ‘uit den lande’ ideeën, suggesties en adviezen

uitwisselen voor de uitdagingen waar we allemaal mee te maken
hebben. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Netwerken met vakgenoten blijkt nuttig

Weinig is Veel
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Spreekuur
Het Spreekuur bood ook in 2013 voor veel mensen perspectief. Zo zorgden we ervoor dat betalingsachterstanden werden
opgelost en dat schuldhulptrajecten werden aangewend (mede door doorverwijzing en begeleiding naar Schuldhulp).

We bemiddelden bij lastige situaties met het DWI, we stelden budgetplannen samen, we boden een luisterend oor, gaven

adviezen, schreven bezwaarschriften, vulden formulieren in en deden aanvragen bij diverse fondsen (o.a. Sportfonds) zodat
kinderen en volwassenen konden meedoen in de maatschappij.

Mensen die in uitzichtloze situaties zaten, stimuleerden we om vol te houden en we boden hen perspectief. Soms deelden
we in verdriet, sloegen een arm om iemand heen, boden pastorale steun o.a. aan zieken, etc.

Gezien de drukte van het Spreekuur is in 2013 een extra Spreekuur ingevoerd. In eerste instantie was het onze wens om het

Spreekuur deels door vrijwilligers te laten uitvoeren. Maar gezien het beperkte aantal geschikte vrijwilligers hiervoor, bleek
dat helaas nog niet mogelijk.

“K&B is er voor hulp, ondersteuning en voor ontmoeting met anderen. Ook kun je er gedachten en ervaringen met elkaar
uitwisselen en even puzzelen. Je hoort andere verhalen en andere mensen waardoor je eigen problemen verzachten.
Arnold probeert je problemen op te lossen. Hij stuurt je niet zomaar door naar andere instanties maar hij stapt a.h.w. in
jouw schoenen om zo samen te zoeken naar oplossingen voor de diverse problemen. De meeste problemen worden bij
Kerk & Buurt opgelost.
Mijn wens voor Kerk & Buurt is: meer leuke en zinvolle activiteiten doen. Bijvoorbeeld een computer, een taalcursus, of
een cursus voor het invullen van formulieren. Het zou ook goed zijn als ik en anderen bijvoorbeeld daarbij kunnen helpen
om zodoende ook wat terug te doen.
Ook zou het leuk zijn om over actualiteiten te praten, bijvoorbeeld over parlementsverkiezingen in Europa, waarom
bezuinigen we in Nederland? etc. etc. En dan in burgertaal, dus eenvoudig uitleggen wat er gaande is (geen politieke taal dus).
Het zou ook mooi zijn als de mensen die bij Kerk & Buurt recht hebben op de voedselbank dit bij Kerk & Buurt kunnen ophalen.
Ik hoop dat Kerk & Buurt meer financiële steun kan krijgen zodat zij meer kan doen en meer mensen kan helpen en blij maken.”
Abdel el Bouhali

12
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Tijdens het
spreekuur

Nederlandse les in de huiskamer
“Sinds november 2012 mag het ABC (Amsterdams Buurtvrouwen Contact) gebruik maken van een ruimte in de huiskamer
van Kerk & Buurt aan de Adelaarsweg. Daar wordt les gegeven aan vrouwen die extra hulp nodig hebben bij hun

inburgeringscursus. Op donderdagochtend doen we de volgende dingen: luisteren naar gesprekjes (we gebruiken een cd-

apparaat) en nazeggen, woorden oefenen, en uiteindelijk zelf gesprekken voeren. Ook oefenen we voor de diverse onderdelen
van het inburgeringsexamen. Het is een groepje van zes vrouwen, we passen net in het achterkamertje.

De lessen zijn levendig, we kakelen wat af met zijn allen, we zijn vooral niet bang om fouten te maken (dat doen we juist zo
veel mogelijk!), er wordt niet uitgelachen, maar er wordt wel veel gelachen!

De samenstelling verandert van tijd tot tijd: als één van ons geslaagd is voor het examen, moet ze stoppen en komt er een

nieuwe ‘wachtlijster’ in haar plaats. We zijn ontzettend blij met het gebruik van onze knusse ruimte en hopen dat we hier nog
lang kunnen blijven!”
Joke Smit

Weinig is Veel
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Huiskameractiviteiten
De Huiskameractiviteiten van 2013 deden veel stof opwaaien. Niet alleen vanwege het verplaatsen van de tafels, stoelen
en kasten zodat een dergelijke activiteit kon plaatsvinden, maar vooral ook vanwege het grote succes ervan! Door de

activiteiten vergaten mensen even hun problemen. Er werd gelachen, gezongen, aandachtig gewerkt, lekker gesmuld en
vooral genoten. En weken later werd er vaak nog met veel plezier op teruggekeken.

In eerste instantie had het project wat vertraging opgelopen, maar in de tweede helft van het jaar konden we vaker een
Huiskameractiviteit inplannen. De opkomst voor deze activiteiten varieerde tussen de 7 tot 18 deelnemers. We hopen in

2014 diverse activiteiten te kunnen herhalen en het liefst ook nieuwe activiteiten in te plannen als de financiën daarvoor

toereikend zijn. Want wij hebben duidelijk gemerkt dat het mensen plezier geeft, waardoor ze even uit de sleur van alledag
komen.

“Ik heb een muziekworkshop meegemaakt. Ik had mij er niet voor opgegeven maar ik
ben toch gebleven omdat er nog niet zo veel mensen waren. Ik zou een uurtje meedoen
maar ik ben tot het eind gebleven. Want ik vond het zo leuk! Ook al kan je niet zingen,
dat maakt niks uit. Je voelt je vrij en het vrolijkt je gedachten op. Dat liedje bleef nog
heel lang in mijn gedachten hangen.”
Rietje Hermes

Weinig is Veel
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Samen Voor Elkaar medio 2013 gestart
Na een voorzichtige start in 2012 was door onderbezetting besloten het project ‘Samen Voor Elkaar’ enigszins te herzien en
kon het een doorstart maken medio 2013 nadat de tweede werker was aangesteld.

Dit project richt zich op het begeleiden van groepen kwetsbare mensen en het individueel monitoren en mentoren
bij reguliere hulp. Dat doen we door betrokken relaties aan te gaan. Tegelijk willen we buurtprocessen en
gemeenschapsvorming op gang brengen waardoor we meer mensen hulp kunnen bieden.

Hoewel dit project nog in de kinderschoenen staat, is inmiddels wel gebleken dat bevordering/stimulering van

buurtprocessen als sociaal vangnet vruchtbaar is, vooral als er ook een professioneel contactpersoon beschikbaar is voor
advies en ondersteuning. Door dit project zijn we er langzaamaan achter gekomen dat veel buurtbewoners begaan zijn

met elkaar, en ze zich ook regelmatig zorgen maken over personen met wie zij nauwelijks contact hebben omdat die zich
isoleren. Deze zorg over naaste buurtbewoners lijkt in lijn te liggen met bepaalde kenmerken van de door de politiek

beoogde participatiesamenleving. Tegelijkertijd hebben wij in de buurt gemerkt dat niet iedereen enthousiast is om te

participeren in deze samenleving. Deze mensen willen echter wel weten waar ze terecht kunnen met hulpvragen indien
zich problemen voordoen.

Project ‘Samen
Vo o r E l k a ar ’
is bij

buurtbewoners

gemeenschaps-

vorming op gang
brengen
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“Kerk & Buurt betekent heel veel voor mij. Omdat ik alleen ben en anders alleen zit,
anders zou mijn huis wel een gevangenis lijken. Ik kom al heel lang bij K&B. Iedereen
is daar welkom. Het is gezellig, er is afleiding doordat je onder de mensen bent en een
potje sjoelt enzo.
Van mij mag er nog een extra dag huiskamer en buurtmaaltijd zijn.
Ik waardeer de mensen die er zijn om ons op te vangen en hun medewerking geven aan
Kerk & Buurt. “
Mevrouw M.M. Houting

Ondersteuningsfonds
Het Ondersteuningsfonds voorziet in het bieden van materiële of financiële ondersteuning aan buurtbewoners die

vanwege armoedeproblematiek hulp en bijstand nodig hebben. Materiële of financiële ondersteuning is niet het eerste
doel van het werk van Kerk & Buurt. Het dient als aanvulling op onze reguliere hulp vanuit de presentiebenadering.

De bij dit fonds betrokken Ondersteuningscommissie draagt zorg voor een verantwoorde bestemming van de financiële
giften, goederen en/of vakantie-uitjes ten behoeve van kwetsbare buurtbewoners. De ondersteuning (materieel of

financieel) wordt gedaan uit bijdragen van individuen, wijkdiaconieën en kleine fondsen. Zo konden in 2013 mensen een
dagje uit naar attractiepark ‘De Goudvis’ en konden kinderen gaan sporten. Daarnaast honoreerden we verzoeken tot
aanvragen voor koelkasten, wasmachines, bedden, leefgeld etc.

Hoewel dit jaar de aanvragen voor leefgeld opnieuw gestegen waren, hebben we veel kosten uitgespaard voor bijzondere
aanvragen zoals koelkasten, bedden e.d. Dat komt doordat we dit jaar meer gebruik hebben kunnen maken van ons
netwerk en we zo soms zelfs kosteloos dergelijke artikelen tweedehands konden bemachtigen.

Weinig is veel
Jaarverslag 2013
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Verslag dagje Goudvis augustus 2013
“Het begon als een regenachtige dag! Om half negen druppelden de eerste mensen al

bij buurtcentrum De Meeuw binnen. Rond tien uur vertrok de volle bus met zo’n zestig
personen naar Sint Maartenszee.

In de bus hoopten we dat de zon nog even zou doorbreken. De sfeer was gezellig:

er waren maar liefst twee jarigen, er werd snoep uitgedeeld en kinderen maakten al grootse
plannen over wat ze de hele dag zouden gaan doen. Tot de lunch bleef het regenachtig,
dus iedereen zat lekker droog in de blokhut of in het overdekte speelparadijs. Daar kon
je een helikoptervlucht doen, in het ballenbad duiken, op de springkussens springen en
kastelen bouwen.

Als lunch kregen we lekkere friet met een kaassoufflé en wat drinken. Na de lunch klaarde
het weer op. Een groepje ging naar het strand, waar sommigen ongegeneerd hun kleren
uittrokken en in ondergoed de zee in doken! Genieten!

De rest bleef in het park om te waterfietsen, skelteren, trampoline te springen of in de
speeltuin te spelen. Zelfs dames van in de zeventig bestegen de Engelse schommel.
Een heerlijk dagje uit waar iedereen van heeft genoten.

Terug in Amsterdam wachtte een lekkere maaltijd van Resto van Harte. Soep, kip en een

heerlijke tiramisu als toetje. Toen het eten op was stroomde Buurtcentrum De Meeuw snel
leeg, want een dagje uit is niet alleen heel leuk maar het kost ook aardig wat energie!”
“Rotary’s: Hartelijk bedankt namens iedereen die mee was van het Leefkringhuis,

Buurtcentrum de Meeuw en Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.”				

Marith de Vries (Kerk & Buurt-werker)
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Buurtmaaltijd
Ook in 2013 werd er in de vakanties en op feestdagen op elke eerste woensdag van de maand de Buurtmaaltijd

georganiseerd. In 2013 is het aantal bezoekers voor de maaltijd opnieuw gestegen. De maaltijd trekt gemiddeld 20 tot 25

bezoekers. Dat vergt de nodige organisatie omdat we maximaal 27 bezoekers in ons pand kwijt kunnen. De sfeer tijdens de
maaltijd is altijd goed. We hebben Surinaams, Italiaans en Hollandse pot gegeten, maar ook Noord-Afrikaans en Nepalees.
Voorafgaand aan de Buurtmaaltijd is er altijd een moment van bezinning. Dat kan in de vorm van een gedicht, verhaal of
gebed, of zelfs in de vorm van een samen gezongen lied.
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“Of ik mij goed voel of niet; ik ga altijd met een goed gevoel hier weg. Als ik verdrietig ben kan ik mijn dingen kwijt.
Kerk & Buurt is een sociale plek waar mensen naar elkaar luisteren en betrokken zijn bij elkaar. Wat ik leuk vind is
om de buurtmaaltijd te verzorgen en te horen dat het eten lekker was! Ik ben eigenlijk altijd tevreden met jullie.
Arnold en Marith, jullie zijn mijn steunpunt. Vooral als er iets dwars zit kan ik altijd bij jullie terecht.
Jullie denken mee met mij, om een oplossing te zoeken.
Ik wens een nieuwe stofzuiger & nieuwe computers! [Red.: Rietje maakt schoon bij Kerk & Buurt]
Ook wens ik Kerk & Buurt een grotere ruimte toe.”
Rietje Hermes

Pastoraal Diaconaal Overleg
Het Pastoraal Diaconaal Overleg (PDO) in Amsterdam-Noord is in 2008 ontstaan op initiatief van Kerk & Buurt. Zij overlegt
daarin met o.a. haar meest betrokken en participerende kerken. Aan dit overleg nemen de drie PKN-kerken en de RK-kerk
deel. In 2014 zal dit overleg uitgebreid worden met de Doopsgezinde Gemeente en de Lutherse Kerk. Om meer inhoud,

functionaliteit en diepgang in dit overleg te krijgen, hebben we dit jaar ons overleg kritisch onder de loep genomen en onder
andere onderstaande doelstelling geformuleerd. Het Pastoraal Diaconaal Overleg vindt twee tot drie keer per jaar plaats.

Doelstelling:
Het Pastoraal Diaconaal Overleg (PDO) zet zich vanuit verschillende kerken en kerkelijke organisaties in voor (barmhartig)
pastoraal diaconaat gebaseerd op de presentiebenadering, ten behoeve van mensen in (dreigende) nood in AmsterdamNoord. Door middel van dit overleg wisselen de betrokken kerken en kerkelijke organisaties ervaringen uit, stemmen ze

zaken op elkaar af en reflecteren ze op de (gezamenlijke) diaconale en pastorale inzet. Door haar interkerkelijke identiteit

kan het PDO zich functioneel en daadkrachtig inzetten, en kan zij participeren in en anticiperen en reageren op het (lokale)
maatschappelijke en politieke debat ten behoeve van mensen in (dreigende) nood.

Weinig is Veel
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(Verder met) Samen Verder
Het mentoraatproject (Verder met) Samen Verder behelst intensieve begeleiding van mensen in complexe probleem-

situaties, naar duurzame verandering met meer grip op het leven en participatie in de samenleving. De regie ligt zo veel
mogelijk bij de mensen zelf. In 2010 onderzocht het lectoraat van Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool

Windesheim te Zwolle de methode en effecten van dit project. Mede door dit onderzoek is de werkwijze van Samen Verder
geïntegreerd in de werkwijze van Kerk & Buurt Noord. Er is meer ruimte gekomen voor interventie en ook is er meer

variatie gekomen in de criteria voor het bieden van mentoraat. Zo bieden we nu naast meerjarige mentoraattrajecten
ook kortlopende mentoraattrajecten aan. In 2013 hebben we aan zo’n 25 personen/gezinnen mentoraat geboden.

“Voor mij is Kerk & Buurt de plaats waar ik me op mijn gemak voel. Waar ik hulp krijg bij mijn
administratie en samen met andere volwassenen over het leven kan praten. We zitten allemaal
financieel aan de grond en dan praten we over leuke en minder leuke dingen die we meemaken en
wat er allemaal verandert in de maatschappij. Het is een plek waar je hulp krijgt. Zelfs zonder dat
je het door hebt! Want door te praten met anderen en te luisteren, krijg je oplossingen aangereikt
en raken problemen naar de achtergrond. Zo help je elkaar. En zo kom je er soms ook achter dat
anderen grotere problemen hebben dan jijzelf.
Ik wens dat we als Kerk & Buurt nog lang zo door mogen gaan en de buurt hulp kunnen blijven
bieden en wij ook onze steentjes er allemaal aan mogen bijdragen. Voor mij mag Kerk & Buurt
vaker en langer open zijn.
De hulp van Arnold is onmisbaar, hij is voor mij een rots in de branding. Dankzij zijn hulp en inzet
heb ik zelfs weer zin in de toekomst en daardoor ben ik nu weer in staat om me te ontwikkelen en in te zetten in de buurt. Dat in
tegenstelling tot een paar jaar geleden toen de problemen mij boven het hoofd stegen.”
Yolanda Pique
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Praktische Ondersteuning en
Gemeenschapsvorming
Het project Praktische Ondersteuning en Gemeenschapsvorming is in 2012 gestart om gemeenschapsopbouw en

participatie in Noord te versterken. Dit wilden we onder andere bereiken door de vaste bezoekerskring te vergroten.

Dat is gelukt, mede doordat bezoekers zelf meer bekendheid hebben gegeven aan onze Huiskamer en Buurtmaaltijd:

de vaste bezoekerskern voor de Huiskamer en Buurtmaaltijd is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het effect hiervan is

dat buurtbewoners met diverse problemen meer met elkaar in contact komen, waardoor deze ervaringsdeskundigen ook

elkaar met raad en daad gaan bijstaan. Zo ontstaan er meer verbindingen binnen de kring en wordt sociaal isolement vaak
door de bezoekers zelf doorbroken. Bezoekers worden zo ook dienstbaar aan elkaar: ze komen tot de conclusie dat hun
eigen problemen niet uniek zijn, ze gaan bij elkaar op bezoek, soms doen ze ook boodschappen voor elkaar etc.

Onze vrijwilligers hebben deze gemeenschapsvorming veelal begeleid waardoor de professionals meer tijd kregen voor het

mobiliseren/coördineren en met name het monitoren van de externe hulpverlening, inclusief de te nemen stappen als deze
hulp stagneerde. Door onze laagdrempelige en bemiddelende werkwijze werd er een nieuwe toekomst zichtbaar, met grip
op het eigen leven en vat op de problemen. Bij sommigen werden daardoor eindelijk de problemen grondig aangepakt en
bij anderen werd terugval voorkomen.

Iedereen is
welkom!

Weinig is Veel
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“Kerk & Buurt is een plek waar iedereen welkom is, en waar verbindingen ontstaan tussen mensen
die elkaar anders misschien nooit zouden spreken. Een plek waar elk mens telt en iedereen echt
gezien wordt. Ik kom er graag omdat het er gezellig is en ik iets voor de mensen kan betekenen, al
is het maar door brood te smeren of koffie te schenken. Ik vind het ook heel leerzaam, omdat elke
bezoeker weer zijn eigen verhaal en achtergrond heeft, en de gesprekken niet altijd makkelijk en fijn,
maar soms ook moeilijk en confronterend zijn. Het is dan juist een uitdaging om elkaar dan toch te
vinden en te begrijpen.
Het afgelopen jaar is het een stuk drukker geworden in de huiskamer, en ook bij de maaltijden.
Het zou mooi zijn als we wat meer ruimte zouden hebben, of als de bezoekers vaker de mogelijkheid
zouden hebben om de huiskamer te bezoeken.
Ik merk overigens dat bezoekers vaak iets terug willen doen. Het zou dan ook een goede
ontwikkeling zijn als bezoekers zich nog meer deel voelen uitmaken van Kerk & Buurt en ze ook de ruimte voelen om eigen ideeën en
initiatieven naar voren te brengen of ook als vrijwilliger te werken.
Het zou mooi zijn als Kerk & Buurt nog meer bekendheid in en vrijwilligers uit de buurt zou krijgen. Verder wens ik voor Kerk & Buurt:
houd je mooie, open en gezellige sfeer!”
Anna Stolk

24

|

Vieringen
De eerste viering in de bestaansgeschiedenis van Kerk & Buurt Noord vond plaats op 16 december 2013. Het was een

bijzonder mooie en ontroerende viering met zestien bezoekers. Het thema was ‘Kwetsbaar Licht’. Aan de hand van een

kaarsje dat niet uitging als je het probeerde te doven illustreerde Ds. Tom Rijken dat Gods licht in ons nooit gedoofd wordt,
ook al voelt het soms wel zo. Tijdens de viering mochten mensen een kaars branden en ook hebben we liederen gezongen.
Na de viering was er een heerlijke warme maaltijd, verzorgd

door een vrijwilliger van de Doopsgezinde Gemeente. Iemand
vertelde de dag erna: “Ik heb zo’n mooie avond gehad gister!
Ik zou wel weer eens naar een kerk willen, maar niet alleen.”

De dominee komt

gewoon naar onze
huiskamer!

Bezoek Tweede Kamerlid
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Een Tweede Kamerlid kan zich verbinden met een Vogelaarwijk, zodat hij/zij meer kennis krijgt over de situatie in die

wijk. Hij/zij kan zien wat bewoners in hun wijk voor elkaar krijgen en waar de problemen liggen. Omdat Tweede Kamerlid

Anoushka Schut-Welkzijn de Vogelbuurt/IJpleinbuurt heeft ‘geadopteerd’, bracht zij op 4 oktober 2013 een bezoek aan Kerk
& Buurt Noord. Wij vertelden haar over onze werkzaamheden en onze inzet met en voor de buurtbewoners. Anoushka

Schut-Welkzijn vertelde dat in bepaalde situaties, als andere wegen gesloten blijven, zij haar netwerk en politieke invloed
kan aanwenden indien dit bij haar en haar partijprogramma past. Vanuit deze aangename ontmoeting zijn er daarmee
voor ons in de toekomst extra mogelijkheden ontstaan waarbij we, indien nodig dus, haar om hulp en advies kunnen

vragen. En, wat ook fijn is, ze zal ons waarschijnlijk nog wel vaker bezoeken. Al met al was het een prettig en bijzonder
bezoek van deze landelijke politica aan Kerk & Buurt Noord.

Weinig is Veel
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Netwerk
In de loop der jaren hebben we een netwerk opgebouwd rondom de hulpverlening. We werkten in 2013 samen met
bestaande buurtnetwerken in Amsterdam-Noord, onder andere met de Presentiegroep (dit is een samenwerking
tussen het Leefkringhuis en Buurtcentrum De Meeuw). Incidenteel zijn we aanwezig geweest bij overleggen van

buurtprofessionals en bij buurtbewonersbijeenkomsten. Ook waren we aanwezig bij diverse bijeenkomsten op uitnodiging
van Stadsdeel Noord om o.a. mee te denken over de implementatie van de bezuinigingen in de zorg. Daarnaast hebben
we regelmatig contact gehad met Doras Maatschappelijk Werk, Doras Schuldhulp, het DWI (Dienst werk en Inkomen),
Mentrum GGZ/GGD, woningbouwverenigingen, budgetbeheerders en bewindvoerders.

Ons kerkelijk netwerk bestond in 2013 uit Katholieke en Protestantse kerken in Amsterdam-Noord, Oecumenisch
Pastoresoverleg Amsterdam-Noord, Pastoraal-Diaconaal Overleg, Raad van Kerken, diaconale organen in Noord,

Protestantse Kerk Amsterdam en de Lutherse Diaconie. Ook met Hoop Voor Noord en de Doopsgezinde Gemeente hebben
we contact gehad.

Bezoek uit Berlijn
Op zaterdag 20 juli bracht een groep van acht personen van de Evangelische Gemeinde uit Kaulsdorf, Oost-Berlijn,

een bezoek aan Kerk & Buurt op uitnodiging van de Protestantse Kerken in Noord. Zij en hun gastheren/gastvrouwen
van de Protestantse Kerken in Noord lieten zich graag informeren over onze aanpak.

Internationale
aandacht
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Kerstacties
Dankzij de Rotary Noord konden we buurtbewoners in samenwerking met Buurtcentrum De Meeuw en Het Leefkringhuis
twee kerstdiners aanbieden. Een groot deel van de bezoekers van Kerk & Buurt kon maandagavond 23 december genieten
van een heerlijk driegangen kerstdiner in het Galaxy Hotel in Noord. Er werd met elkaar gezongen, de mensen luisterden
naar een Kerstverhaal en naar een koor, en genoten samen van een heerlijk diner.

Ook konden we dit jaar weer via een fonds diverse mensen, vanwege De Gift van Kerst, een geschenk geven. Ook zorgden
we ervoor dat verschillende mensen via de Rotary een kerstpakket konden ontvangen.

Weinig is Veel
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“Voor mij als vrijwilliger is K&B een plek die mij veel voldoening geeft omdat de mensen blij zijn dat ze hier altijd
welkom zijn ongeacht geloof of weet ik veel wat. Mensen kunnen hier terecht voor gezelligheid en ook voor hulp bij
problemen en voor een luisterend oor, advies etc. En je leert ook van elkaar, de diversiteit geeft veel gezelligheid en
het schept ook ruimte en begrip. Want iedereen kan hier zichzelf zijn. De deur is voor iedereen open. Ik vind het ook
gezellig, je krijgt een band met mensen door met ze te praten.”
Patricia Sevestre

Vrijwilligers
Het werk van Kerk & Buurt Noord bestaat dankzij en wordt gedragen door vrijwilligers, daarbij ondersteund door

professionals. Zonder onze vrijwilligers zou al het werk, zoals in dit jaarverslag is verwoord, niet gedaan zijn. We zijn blij

dat we ook dit jaar weer nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. Maar helaas hebben we ook afscheid moeten
nemen van diverse vrijwilligers van wie de inzet groot en langdurig was. Vooral verdrietig was het afscheid dat we
moesten nemen wegens het overlijden van onze positief en zeer actief betrokken vrijwilliger Frans Vinkestijn.

Ook in 2013 werden zowel het bestuur als de andere vrijwilligers getraind. Er werd vooral nagedacht over huisregels en

drempels in de ontmoetingen met mensen. Het is mooi om te zien dat er ook onder de vrijwilligers zoveel betrokkenheid

bij elkaar onderling is. Ook dat laat zien dat Kerk & Buurt Noord een warme gemeenschap van mensen is die - zowel intern
als extern – er voor velen echt toe doet.

Frans Vi n kestijn

✴

22- 0 1 - 1 9 3 3

✝

22-06-2013

“Frans, je was er altijd bij: helpen,
meedoen, meelachen, steun en
toeverlaat . . . we missen je nog
elke dag bij Kerk&Buurt.”
28

|

Beknopt Financieel Jaarverslag
Balans per 31 december 2013 (in euro’s)
ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Waarborgsom Huur
Totaal Vaste activa

Vlottende activa 		
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa

2013

2012

217,93
2.700,00

653,55
2.700,00

2.917,93

2.301,88
22.820,50
25.122,38

3.353,55

4.600,00
58.047,31
62.647,31

								
Totaal Activa
28.040,31
66.000,86
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PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen 			
Pechpot
Kansenpot
Vakantiepot
Bijzondere Aanvragen
Totaal Voorzieningen
Kortlopende schulden etc.
Nog te betalen schulden
Loonheffing / soc.lasten
Te betalen vakantiegeld
Af te dragen pensioenpremie
Voorziening ICT project
Vooruit ontvangen bijdragen

2013

2012

7.955,97

3.319,45

914,14
1.076,50
8,33
1.008,85

425,18
1.356,50
108,33
1.459,44

3.007,82

6.540,22
3.873,12
2.480,65
182,53
4.000,00
-

3.349,45

9.318,70
3.229,26
1.671,85
49,66
-		
45.062,50

Totaal Kortlopende schulden etc.
17.076,52
				
Totaal Passiva

28.040,31

59.331,96

66.000,86

Weinig is Veel
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Staat van baten en lasten

Baten
Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Totaal Baten

Exploitatie kosten
Salarissen en sociale lasten
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Huisvesting
Algemene kosten
Totaal Exploitatie kosten

2013

2012

114.059,50
320,00

97.500,00
200,00

114.379,50

74.966,42
1.542,50
1.994,53
15.413,67
16.660,51
110.577,63

97.700,00

69.112,75
692,44
2.194,60
17.584,82
21.631,22
111.215,83

								
Financiële baten en lasten
Interest

834,65

948,41

								
Mutatie algemene reserve
4.636,52
(12.567,42)
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Vrijwilligers (Huiskamer en Buurtmaaltijd):
Lenie van Baarsen
Trees van Galen
Len Boon-de Graaf
Henny de Goede
Frans Vinkestijn ✝
Marga van Kan
Elvira Monte
Henk Verberne
Sylvia Vischer
Patricia Sevestre
Anna Stolk
Ethline Snijders
Markus van Deursen
Regina Pepra Wadreh
OSC (Ondersteuningscommissie):
Frans Vinkestijn ✝
Anna Stolk
Tine Ras
Rien Frankenhout
Bestuur:
Ben Broerse (voorzitter)
Kees van Amesfoort (fondswerving)
Gerwin Mondria (penningmeester)
Marga van Kan (namens vrijwilligers)
Piet Nieuwboer(secretaris)
Professionals:
Arnold van der Snoek
Marith de Vries (sinds 15 april 2013)
Weinig is veel
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Nawoord
Het jaar 2013 was een opmerkelijk jaar voor Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord:
we ontdekten bijvoorbeeld dat we tegen de grenzen van onze capaciteit aanliepen.

Niet qua menskracht, maar wat betreft onze huisvesting. De belangstelling voor activiteiten

als de Huiskamer, het Spreekuur en de Buurtmaaltijd nam namelijk zo toe, dat ons pand aan de
Adelaarweg te krap begon te worden. En dat zonder ‘reclamecampagne’. Daarom bezinnen we

ons in 2014 ook op dat vlak op onze toekomst op de korte en middellange termijn. Hoe kunnen
we onze kwaliteit van dienstverlening handhaven? Hoe kunnen we toch meer kwetsbare
buurtbewoners helpen?

Dat is immers de kern van ons bestaan. Daarin wisten we ons in 2013 geïnspireerd en geholpen
door onze Vader. Door zijn leiding en kracht konden we volhouden, ook vaak onder lastige

omstandigheden. Het bestuur is dankbaar voor de inzet van de professionals en vrijwilligers.
Zij hebben laten zien dat Kerk & Buurt Noord een veilige haven is in een stadsdeel met veel

structurele armoede en problemen. In dat licht juichen we ook het initiatief van de Vieringen toe:

juist in Noord bestaat behoefte aan aandacht en zingeving. Onze dank gaat ook naar al die kleine

en grote fondsen, lokale kerkgemeenschappen en particulieren die ons zo ruimhartig financieel en
daarmee ook moreel hebben gesteund. We kijken terug op een enerverend 2013. Gode zij dank.
Ben Broerse,

Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.
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Ons werk werd in 2013
mogelijk gemaakt dankzij:
Commissie Prosan Amsterdam-Noord
Oranjefonds
Stichting Rotterdam
VSB Fonds
Fundatie van Santheuvel
Diaconieën
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
Stichting Steunfonds BJA-COW
Pasman Stichting
Janivo Stichting
Rotary Club Amsterdam Noord
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
Kerkgenootschap de Dominicusgemeente
Stichting In Het Veldwerk
Particulieren
en anderen

Grafisch ontwerp en productie
Pieter Hordijk, Blink ontwerpers, Hoofddorp
Druk en bindwerk
Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer

Uw steun is welkom!
Mocht u ons werk willen steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Vrijwilliger worden bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.

Ben je alleen enkele avonduren beschikbaar? Of juist enkele uren overdag?
Of juist incidenteel? Graag bespreken we de diverse mogelijkheden.
Bel of mail ons, alle hulp is welkom!

- Financiële bijdrage aan ons reguliere werk: NL74 INGB 0008 4437 99,
t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, Amsterdam.

- Financiële steun ten behoeve van het Ondersteuningsfonds: NL80 INGB 0005 2232 91,
t.n.v. Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

Uw gift is een aftrekbare post voor de aangifte inkomstenbelasting omdat wij een

algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn.

Kerk & Buurt Noord | Adelaarsweg 57 huis | 1021 BS Amsterdam
020 - 636 92 34 | 06-228 045 28 | contact@kerkenbuurtnoord.nl
www.kerkenbuurtnoord.nl

Vind ons leuk op facebook!

Kerk en Buurt Amsterdam Noord

