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Door onze werkwijze en het langdurig contact met mensen hebben we kunnen bereiken dat instanties de juiste hulp konden 

verlenen. Niet alleen tijdens Spreekuur worden we aangeklampt maar soms ook ‘s avonds laat. Mooi als je dan het eerste 

aanspreekpunt kan zijn richting oplossingen en daarop kan aansturen in het contact met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld in 

situaties van huiselijk geweld en depressie, maar ook doet het wat met je als je iemand hoort zeggen ‘door jouw komst kan ik 

zeggen dat ik verjaardagsvisite heb gehad!’ Of als je na maanden intensief contact te horen krijgt hoe goed het met iemand 

gaat, mede dankzij onze inzet. Doordat we ‘erbij’ blijven worden hulptrajecten veelal succesvol afgerond. Maar ook in 

andere situaties waarin mensen hulp van ons krijgen, zien we dat hun welzijn en welbevinden erop vooruitgaan.  

In schrijnende situaties rondom daklozen, huisuitzetting, verslaving en ziekte kunnen we toch vaak iets betekenen 

wat ruimte schept. En we zien ook dat mensen beter tot hun recht komen als ze bijvoorbeeld gevraagd worden  

om te koken of gevraagd worden om, onder begeleiding, vrijwilliger bij Kerk & Buurt Noord te worden.
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Helden	zijn	het…	
Moeilijk hè, om je in te leven in mensen en situaties die ver van je af staan. Toch weet een goede film je vaak wel te 
raken. Ook wij willen met dit jaarverslag een poging doen je te raken door inzicht te geven in wat we doen en wat wij 
voor anderen proberen te betekenen. Met ‘we’ bedoel ik dan niet alleen de professionals en vrijwilligers, maar ook onze 
bezoekers en hulpvragers. Om je inlevingsvermogen alvast aan te wakkeren, stel ik eerst een paar vragen: 

-  Wat is het tegenovergestelde van eenzaamheid?
-  Welke invloed heeft de langdurige realiteit van armoede op je welzijn, relaties en keuzes? 

Aandacht doet wat met je. Aandacht die niet meteen een vooroordeel of antwoord klaar heeft, doet nog meer met je.  
En aandacht die jou begrijpt in jouw situatie, biedt ruimte.

Licht komt er wanneer hoop en oplossingen zich aandienen. Dat ervaren mensen als er stappen worden gezet richting 
schuldhulp. Maar soms zijn problemen niet op te lossen en blijft het duister. Gelukkig zien we ook dat er licht komt als je 
zingeving (her)vindt. In onze vieringen staan we vaak stil bij Het Licht van deze Wereld, Christus Jezus, en gaan daarover 
met elkaar in gesprek. 

Veel problemen die we tegenkomen zijn niet op te lossen door er een ‘pleistertje te plakken’ en vaak zijn het dan ook 
langdurige trajecten die mensen moeten afleggen. Daarom trekken wij meestal lang op met deze mensen. 

De stap naar het aannemen van hulp is vaak al een hele overwinning. En ook de stap uit sociaal isolement blijkt voor velen 
als een enorme stap te voelen. Voor mij zijn deze mensen daarom stuk voor stuk helden! 

Ik wens je veel leesplezier en ik reken erop dat dit jaarverslag 2017 jou zal helpen om een antwoord te vinden op 
bovenstaande twee vragen.

Arnold van der Snoek
Buurtpastor en coördinator
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Onze werkmethodiek: de presentiebenadering
De basis van de presentiebenadering wordt gevormd door het aandachtig, open en vooral trouw aangaan van een relatie 
waarin de presentiewerker zorg heeft voor de ander. Belangrijk in deze ontmoetingen zijn wederkerigheid en langdurige 
relaties, waarbij we ons richten op het herstel van menselijke waardigheid. De eigenwaarde en mensgerichtheid spelen 
dus een centrale rol. Niet het probleem zelf staat centraal, maar de mens te midden van de problemen. Mensen kunnen 
bij ons hun verhaal kwijt, we nemen voldoende tijd, er wordt naar hen geluisterd en men ervaart oprechte interesse en 
betrokkenheid. Onze werkwijze benadrukt de eigen kracht van kwetsbare mensen waardoor zelfredzaamheid wordt 
versterkt. We zoeken (samen) wat nodig en wenselijk is, met zoveel mogelijk behoud van de eigen verantwoordelijkheid en 
regie om een duurzame verandering op gang te brengen richting herstel. Vaak na vele moeizame en zware jaren durven zij 
stappen te zetten om uit het sociaal isolement te komen en zelf contact te leggen met professionele en  
reguliere hulp.

En het werkt echt..!
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Wat vonden de bezoekers en vrijwilligers van 2017?

Wat/welke gebeurtenis raakte bezoekers en vrijwilligers het meest?
Bij diverse bezoekers raakte het overlijden van onze trouwe bezoeker Leni Houting het meest in 2017. Maar ook gaven 
andere bezoekers aan dat de viering/preek bij hen de meeste indruk maakte. En zo waren er ook bezoekers die vertelden 
dat het (warme) contact met andere mensen hen het meest raakte. Daarnaast was het kerstdiner een bijzonder moment 
voor vrijwilligers en bezoekers.

Wat vonden bezoekers en vrijwilligers het meest inspirerend? 
    De diensten/vieringen

          De teksten voorafgaand aan de maaltijden

       De viering, preek, gedichten en liedjes

                        Dat je met verdriet en sores hier terecht kan

          Wat mensen persoonlijk hebben meegemaakt

Onze band met elkaar

       De cursus Buurtbuddy

                  Sjoelen

‘De meeste voldoening gaf mij de 

ontvangst die ik bij mijn eerste 

bezoek kreeg. Deze was heel warm.’

 

B E ZO E KST E R  CA R M E L I TA : 
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Wat ervaarde men als het leukst  in 2017?
         De maaltijd en vieringen.

De foto van het kerstdiner.

    Het uitstapje naar de Goudvis omdat ik heel lang niet uit ben geweest.

                 Het handwerk om daarmee iemand te helpen.

    Verzorgen van de tafelgesprekken en lunch rond Pasen en Kerst.

            Lekker kletsen en luisteren naar verhalen.

        Gezamenlijk eten waar de dominee bij was.

Koken van verschillende gerechten.

               Spelletjes spelen.

Nog andere opmerkingen?
           Men helpt de mensen ter ondersteuning.

                      Gezelligheid kent geen tijd.

De hartverwarmende complimenten van de huiskamerbezoekers na de bereiding  
van mijn kookkunst.

       Belangstelling en openstaan voor je medemens zodat iemand zijn verhaal kwijt kan.

                       Ben heel blij met de ontmoetingen met andere mensen.

          Soms komen de muren op me af en dan is een luisterend oor wel even een  
          opluchting; bedankt voor alles!
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Stagiaires 
Angela: een kleine indruk van buitenaf 

‘Op de eerste dag van mijn stage bij Kerk & Buurt Amsterdam-Noord ben ik nerveus en ook benieuwd hoe het gaat werken 
op mijn stageplek. Ik ben al vroeg op de Adelaarsweg; twee bezoekers zijn er al en doen een spelletje. Ze zijn benieuwd 
als ze mij zien en vragen of ik die nieuwe stagiaire uit Duitsland ben. Elke keer krijg ik de vraag waarom ik Nederlands 
studeer. Alle bezoekers zijn verrast dat ik ze goed versta. Ze praten met mij over allerlei dingen. Met Arnold, de coördinator/
buurtpastor, praat ik pas als alle bezoekers naar huis zijn want hij was druk met Spreekuur. Marith, de andere buurtpastor 
was bezig met praten en telefoontjes. Op mijn eerste dag had ik het geluk dat er ’s middags een politiek debat bij Kerk 
& Buurt plaatsvond. De PvdA en de ChristenUnie waren op bezoek om in gesprek te gaan met de bezoekers. Het was een 
heel emotioneel debat, twee weken voor de Kamerverkiezingen. Iedereen was geïnteresseerd. Aan het eind van de dag 
was mijn hoofd vol met Nederlandse dingen. Nu, na de vijfde week, vragen de mensen hoe lang ik nog blijf. De vijf weken 

stage waren een goeie ervaring, niet alleen omdat ik de taal 
nu beter spreek, maar ook omdat ik mooie vrijwilligers heb 
leren kennen die een echt belangrijke opdracht hebben in 
Noord. Vrijwilligers, die luisteren en hun tijd inzetten om een 
maaltijd te koken of een spelletje doen of alleen koffie en thee 
aanbieden. En Arnold en Marith die iedereen bij problemen 
hulp aanbieden. Ik ben dankbaar dat ik de kans kreeg mee te 
helpen.’ 

‘De meeste voldoening geeft mij dat  

bij Kerk & Buurt-Noord niets moet.’  

B E ZO E KST E R  H A N N E LO R E : 
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Lene en Janna: lekker koken
’Wij hebben twee heerlijke maaltijden gekookt voor de bezoekers van  
Kerk & Buurt Noord. Dit was onze invulling van onze maatschappelijk stage 
vanuit het VMBO.’ 

Wijnand: debat ‘Schuldig’ met Jetta Klijnsma
‘In 2017 mocht ik voor de opleiding Godsdienstpastoraal Werk ruim een half 

jaar stage lopen bij Kerk & Buurt in Noord. Deze stage is voor mij de waardevolste tijd in mijn professionele ontwikkeling 
geworden en heeft mij beroepsmatig en op persoonlijk vlak veel gebracht. Ik had het voorrecht om activiteiten te doen en 
goede gesprekken te voeren met bezoekers, voelde mij hartelijk ontvangen door de vrijwilligers en kon rekenen op goede 
en grondige begeleiding van de twee buurtpastores. Veel momenten zijn me bijgebleven zoals een debat naar aanleiding 
van de documentaire Schuldig met Jette Klijnsma, maar ook een filmavond met een emotionele nabespreking en een 
viering over twijfel waarbij rouw een grote plaats kreeg. Bezoekers, vrijwilligers en professionals waren met elkaar op een 
kwetsbare manier over intieme onderwerpen in gesprek. Er was ruimte om hun hart te luchten en elkaar op te beuren. 
Maar de meeste indruk op mij maakten de solidariteit en het vertrouwen van de bezoekers, vrijwilligers en pastores naar 
elkaar toe. Bij Kerk & Buurt Noord zijn de mensen oprecht geïnteresseerd in elkaars verhaal en hoe het gaat met de ander 
en denkt men met elkaar mee. Tijdens de stage mochten we een aantal nieuwe bezoekers verwelkomen die al snel tot de 
vaste gezichten hoorden, wat duidelijk maakt hoe de inloop is en wil zijn: een plek waar iedereen zich welkom mag voelen 
zonder voorwaarden en voorbehoud.’ 
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Vrijwilligers
•	 Welkom	en	afscheid: De vrijwilligers kregen versterking van oud-bestuurslid Henk die 

zich nu actief inzet als gastheer voor de Huiskamer. Ook zijn er twee bezoekers tot 
vrijwilliger opgeleid door twee vrijwilligers. Mooi om te zien hoe dit het zelfvertrouwen 
van deze bezoekers versterkt. We konden hun inzet goed gebruiken omdat twee ervaren 
vrijwilligers - Len en Trees - om gezondheidsredenen een tijdlang uit de running waren. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, Marga en Gerwin, 
waarvan Marga gelukkig nog steeds meedraait in de Huiskamer. Ook zijn we dankbaar 
voor maar liefst drie nieuwe bestuursleden. Zo hebben we penningmeester René en 
algemeen bestuurslid Rien mogen verwelkomen, alsook Heleen die vrijwilligers in de 
Huiskamer vertegenwoordigt. 

•	 Training:	In december kregen de vrijwilligers training over de presentiebenadering, 
grenzen stellen en nee-zeggen. Dit gebeurde onder leiding van Arnold van der Snoek.  
Via een rollenspel oefenden de deelnemers om hun grens aan te geven. Nee-zeggen blijkt toch wel lastig te zijn. Het was 
weer leerzame training waarmee de vrijwilligers handvatten hebben gekregen voor hun inzet bij Kerk & Buurt Noord. 

‘De meeste voldoening geeft  

mij dat de gasten zich geholpen  

voelen en met een beter gevoel  

terug naar huis gaan.’

V R I J W I L L I G E R  AG N I TA : 



Huiskamer en Spreekuur
In de Huiskamer waren dit jaar sjoelen en rummikub bijzonder populair.  

 
Tijdens het Spreekuur deden verschillende mensen een beroep op onze hulp. Bijvoorbeeld bij het begrijpen van brieven,  
het maken van betalingsregelingen en het invullen van formulieren. Ook was er aandacht voor de mens achter de 
problemen. Wij boden een luisterend oor, gaven adviezen en deelden in vreugde en verdriet. Gemiddeld bezochten dertien 
tot twintig mensen per week ons Spreekuur. Soms bleek Spreekuur alleen niet voldoende te zijn en boden we mentoraat 
aan gezinnen en alleenstaanden in nauw contact met andere organisaties in de buurt. Per situatie bekijken we op welke 
manier een persoon of gezin het best kan worden geholpen om zelf weer grip te krijgen op het leven. Zo zijn diverse 
mensen geholpen op weg naar schuldhulpverlening waarbij terugval en voortijdige beëindiging zijn  voorkomen.  
Ook konden we helpen door betalingsregelingen te treffen met deurwaarders waardoor beslaglegging en huisuitzetting 
niet doorgingen. Daarnaast hebben we diverse mensen - door eerst een vertrouwensband op te bouwen - kunnen 
doorverwijzen naar specifieke zorg zoals geestelijke gezondheidzorg, thuiszorg en jeugdzorg. Ook werden we betrokken in 
situaties van huiselijk geweld, uitzichtloosheid, verslaving en andere complexe problemen. Bovendien mochten we een rol 
spelen in de laatste levensfase van onze trouwe bezoekster Lenie Houting.

12 |
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Bezoek docenten van Windesheim
Op woensdag 5 juni kregen we bezoek van zo’n 10 docenten van HBO-opleiding Windesheim. Vanwege een teamdag wilde 
deze groep docenten het werk van Kerk & Buurt-Noord beter te leren kennen. Dit was extra leuk omdat op dat moment ook 
een student van Windesheim bij ons stage liep. 

Kerstdiner
Heleen Posno schrijft over het kerstdiner: ‘Op 20 december met ongeveer 24 bezoekers van Kerk en Buurt-Noord, 
deelgenomen aan het Kerstdiner. Jaarlijks verzorgd door beide Rotaryclubs voor de kwetsbare bewoners in Noord.  

Wij worden hartelijk verwelkomd en er wordt een foto gemaakt. Na een 
welkomstdrankje en een inleiding door Pastoor Nico v/d Peet, wordt het 3-gangendiner 
uitgeserveerd. Een muzikaal optreden, verzorgd door een aantal medewerkers van 
Doras, geeft kleur aan de avond. Elke gast heeft zich mooi aangekleed en geniet 
zichtbaar van het eten en de aandacht  van onze gastheren en vrouwen. Bij het 
afscheid krijgt elke gast een goody-bag uitgereikt en gaat iedereen opgewekt en blij 
naar huis’. 

‘De meeste voldoening geeft mij om hier te komen; 

de gezelligheid, kopje koffie, thee en broodje.’

B E ZO E KST E R  R I E K :
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Project: Vrijwillige Buurtmentor
Dit project draait om ontwikkeling van vrijwilligers, omdat hun laagdrempelige houding zo belangrijk is voor de 
buurtbewoners. Enerzijds worden met dit project bezoekers opgeleid tot vrijwilligers, door vrijwilligers. Zodat zij beter 
tot hun recht komen en groeien in zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Zo zijn er in 2017 twee bezoekers opgeleid tot 
vrijwilliger dankzij onze twee mentorvrijwilligers Heleen en Sylvia. 
Anderzijds leiden wij buurtbewoners op tot vrijwillige buurtmentor/buurtbuddy, om eenzaamheid, armoede en andere 
problemen in de wijk te signaleren. Tijdens de cursus van 8 bijeenkomsten leren zij hoe zij buurtbewoners in de knel 
kunnen bijstaan en waar nodig doorverwijzen naar professionele hulp. Door praktische lessen over gesprekstechnieken, 
luistervaardigheden en andere culturen wordt er gereflecteerd op de eigen houding in relatie tot de ander.

In het voorjaar van 2017 is de 
eerste cursus gegeven en in 
het najaar de tweede met in 
totaal 16 deelnemers. Beide 
zijn afgesloten met lovende 
woorden over de inhoud en 
inspiratie die de cursus bracht. 
Een groep wilde na afloop van 

de cursus graag een appgroep om contact met elkaar te kunnen onderhouden. Marith heeft de appgroep aangemaakt voor 
wie wil. In de groep worden gebeurtenissen gedeeld. Bijvoorbeeld: een cursiste die een zwangere vrouw met spoed naar 
het ziekenhuis heeft gebracht en haar buurvrouw heeft geholpen die de sleutels binnen had laten liggen. Hieruit blijkt dat 
buurtbewoners hen vertrouwen en om hulp vragen, waarbij zij hun geleerde buurtbuddy-skills kunnen inzetten.
Via deze nieuwe Vrijwillige Buurtmentoren – in de wandelgangen Buurtbuddy’s genoemd -  zijn we in contact 
gekomen met twee kwetsbare mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Mede vanwege zorgmijding in relatie tot 
schuldproblematiek is dit bijzonder succesvol gebleken. Daarnaast zetten cursisten zich in voor vrijwilligerswerk bij diverse 
organisaties in Noord waaronder ook voor onze stichting als huiskamervrijwilliger. Dit jaar was vanzelfsprekend te kort om  
alle plannen uit te werken en voort te zetten, maar daarom is het projectplan ook geschreven voor drie jaar en hebben we 
hoge verwachtingen van het project. 



‘De meeste voldoening krijg ik door anderen  

te begeleiden en op te leiden tot vrijwilliger.’

V R I J W I L L I G E R  H E L E E N : 
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Project: Empowerment en Social Inclusion 
Dit project draait om verbinding, diversiteit en ontwikkeling. We hebben gewerkt aan begrip voor onderlinge verschillen en 
empowerment bevorderd, zodat mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen en een ander beter begrijpen.

Een greep uit de activiteiten die we rond deze doelen hebben georganiseerd:
•	 Sedermaaltijd/lunch	over	Pasen	en	de	Joodse	traditie: wat is het Paasfeest, wat doet de Joodse traditie met Pasen? 

Zij denken na over vragen waaruit zij in hun leven willen worden bevrijd. Daarom hebben wij met onze bezoekers ook 
nagedacht van welke dingen wij in het leven bevrijd willen worden. Samen hebben we volgens een Joodse liturgie 
geluncht met tussendoor gedichten, vragen en liederen.

•	 Rondetafelgesprek	over	voltooid	leven:	Dit item leeft bij onze bezoekers, de discussie barstte direct los bij de aankondiging 
van het Rondetafelgesprek. Het gesprek zelf was mooi en uiteindelijk ook vrij unaniem; euthanasie vinden de deelnemers 
allemaal goed. Voltooid leven vinden ze wat ver gaan. Omdat je ook om je naasten moet denken, want willen zij jou al 
missen? Er heerste de opvatting dat als het leven niet ondraaglijk lijden is, is er ook nog genoeg om voor te leven.  
Daarnaast vinden de deelnemers dat de samenleving en overheid ernaar moeten streven om ouderen waardig te behandelen.
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•	 Kerstlunch	&	gesprek	over	Kerst:	Op tweede kerstdag hebben we samen 
geluncht, liederen en gedichten geluisterd en gesproken over de vraag wat  
kerst voor jou betekent. Hieruit blijkt dat kerst vaak geassocieerd wordt met eenzaamheid. Daarom zijn ze blij met  
een gezamenlijke lunch als deze; dat brengt wat licht in het donker.

•	 Gesprek	over	de	tv-serie	Schuldig	–	stagiair	Wijnand:	De documentaire serie Schuldig, opgenomen in de Vogelbuurt, 
heeft in het land flink wat losgemaakt. Daarom wilden wij ook graag met onze bezoekers in gesprek. Wat moet er 
veranderen, waar liggen de knelpunten? Hierbij vlogen verschillende meningen over tafel: mensen moeten beter opletten 
en eigen schuld dikke bult. De schuldenindustrie is niet goed bezig op dit moment en moet veranderen. Binnen het 
onderwijs moet al aandacht zijn om kinderen te leren omgaan met geld zodat er gedragsverandering kan plaatsvinden.

•	 Verkiezingsbijeenkomst	-	stagiair	Wijnand:	De bijeenkomst met vertegenwoordigers van PvdA (Jesse Bos) en CU 
(Annacarina Klein) hebben we georganiseerd omdat veel van onze bezoekers niet stemmen, of zomaar wat stemmen. 
Wij wilden hen meer inzicht geven in de standpunten van verschillende politieke partijen. 

‘De meeste voldoening krijg ik  

in de ontmoeting met mensen  

bij Kerk & Buurt-Noord.’

 

B E ZO E K E R  JA N : 
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Anna:

“Fijn met de bus en een heleboel vrouwen en kinderen gingen we  
24 augustus op weg naar St. Maartenszee. Toen we er waren zochten we 
eerst een hutje en werd koffie en thee ingeschonken met wat lekkers.  
We hadden een uur de tijd en de kinderen gingen spelen. Ik heb rondgekeken, 
er was veel te doen. In de middag gingen we gezellig patat met kaassoufflé 
eten; dat was smikkelen. Er was nog tijd om even te bekomen. Ik ben gaan 
neuzen in een tweedehands souvenirwinkel met leuke snufjes. Even later 
ging ik met een groepje naar de zee. Heerlijk hoe mensen zich kunnen 
uitleven. Ik ben in een strandtent geweest om wat te drinken. Zo ging de 
middag snel voorbij. Na een flinke wandeling nog even uitrusten en toen 
stond de bus al weer klaar om ons terug naar Amsterdam te brengen.”

																		uitstapje	naar	 	
De	Goudvis	in	St.	Maartenszee
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Project: Het leven delen
Met project ‘Het leven delen’ zijn we in 2015 gestart. Met dit project willen we 
invulling geven aan de behoeftes zingeving en spiritualiteit, door middel van 
buurtpastoraat en activiteiten. Enkele voorbeelden: 

De actuele onderwerpen voor de vieringen worden in een voorgesprek met 
een groepje bezoekers aangedragen. Opmerkelijk is het dat iedereen tijdens 
de vieringen meezingt, juist ook als men het lied niet kent. Temeer bijzonder 
omdat bij deze vieringen ook mensen komen die niet naar een kerk gaan, niet 
geloven, dan wel ergens anders in geloven. De informele sfeer draagt bij aan 
de openheid tijdens de viering zelf maar ook in de nagesprekken. 

Met ons project hebben we ook in 2017 vaak kunnen anticiperen en 
participeren op diaconale en maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens een 
serie van drie Bijbellees-avonden (Jezus, de mens, de visie en de verhalen) zijn 
we met elkaar het gesprek aan gegaan over een bijbelgedeelte. Op de vraag 
of we dit vaker moeten organiseren, kregen we unaniem de reacties: Ja! Met 
opmerkingen als: ‘omdat het leerzaam is, het doet je goed, het geeft kracht, 
het is nuttig’ en ‘goed om de Bijbel samen te begrijpen met verschillende 
mensen en opvattingen.’ Of ‘De Bijbel is prachtig en heeft uitleg nodig, het is interessant en inspirerend om over na te 
denken en met anderen te brainstormen.’ Voor deze drie avonden waren er gemiddeld vijftien enthousiaste personen 
aanwezig, waaronder ook mensen die nooit in de Bijbel hebben gelezen.

Daarnaast verzorgde ZINema op dinsdag 29 maart een filmavond bij Kerk & Buurt Noord in het pand aan de Adelaarsweg. 
Rob en Piet lieten een film zien. Heel bijzonder om door het nagesprek te zien wat een film allemaal aan zinvinding en 
zinbeleving oproept.
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Naaigroepje
Het bestaande Naaigroepje is uitgebreid naar een Creatieve Groep.  
Met elke maand een ander thema, zoals mozaïek ontwerpen, kaarten  
maken en kaarsen versieren. De animo is nog niet heel groot;  
we zijn deze activiteiten dan ook flink aan het promoten. 

Project: Groeien door Ontmoeting
Eén van de doelstellingen van ‘Groeien door Ontmoeting’ is het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Zo hebben we 
nu een extra Huiskamer-inloop met Spreekuur per week en een extra Buurtmaaltijd per maand. Hierdoor is het totaal 
aantal deelnemers opgelopen naar 25 tot 40 unieke bezoekers, verspreid over twee Buurtmaaltijden. Voorheen lag het 
bezoekersaantal gemiddeld op 25 personen. Door de spreiding ervaren de deelnemers meer rust en aandacht. 

De extra Huiskamer-inloop vindt (buiten de vakanties) plaats op elke woensdag tussen  
11.00-13.00 uur en wordt bezocht door 5 tot 12 bezoekers.
Ook hebben we afgelopen projectjaar diverse activiteiten kunnen organiseren, waarbij de 
social inclusion en participatie werden bevorderd. Zo hebben we aandacht kunnen schenken 
aan ontspanningsactiviteiten als spelletjesochtenden met puzzelen, rummikub en sjoelen, 
maar ook creatieve activiteiten als kaarsen versieren en kaarten maken.

‘De meeste voldoening geeft mij de ontspanning 

bij Kerk & Buurt-Noord.’

B E ZO E KST E R  A N N A :
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??
‘Zoveel gedaan het afgelopen jaar  

met elkaar en voor elkaar. Fijn dat ik 

contact heb met meerdere mensen.’

B E ZO E K E R-V R I J W I L L I G E R  R I S H A N :

Netwerk 
Om een duurzame verandering in de levens van buurtbewoners op gang brengen, werken wij nauw samen met andere 
organisaties in Amsterdam-Noord over afstemming, bemiddeling en doorverwijzing. We werkten in 2017 met name 
samen via bestaande buurtnetwerken in Noord. Onder andere met de Presentiegroep, bestaande uit het Leefkringhuis, 
Buurtcentrum De Meeuw en Kerk & Buurt Noord. Via buurt-professional overleggen en buurtbewonersbijeenkomsten. 
Daarnaast waren het Pastoraal Diaconaal Overleg en het Oecumenisch Pastores Overleg waardevol voor onze inzet voor 
kwetsbare buurtbewoners. Het PDO bestaat uit voorgangers en diakenen van de drie Protestantse kerken in Noord,  
de Rooms-Katholieke kerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Lutherse Kerk, geloofsgemeenschap Hoop voor Noord en  
Kerk & Buurt Noord. Naast het bespreken van acties rondom vluchtelingen en asielzoekers zijn we met casuïstiek aan de 
slag gegaan. Daarnaast is er samengewerkt met onze buren aan de Adelaarsweg: de medewerkers van Alice Thuiszorg.  
Ook stonden we met een kraampje op de markt ‘Informele Zorg & Welzijn’ waardoor mensen kennis konden maken met 
ons werk. Ook werden we  - soms buiten Amsterdam - uitgenodigd door kerken, diaconieën, fondsen en instanties om 
over ons werk te vertellen. Tevens boden we in ons pand wekelijks ruimte voor taalles van het ABC, het Amsterdams 
Buurvrouwen Contact.
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ACTIVA		 2017	 2016

Vaste	activa	
Inventaris  - 1.860,05  
Waarborgsom huur 2.700,00 2.700,00 

Totaal Vaste activa 2.700,00 4.560,05

Vlottende	activa		 	
Vorderingen 21.678,07 18.004,32  
Liquide middelen  5.588,10 27.620,15   

Totaal Vlottende activa  27.266,17  45.624,47  

        
Totaal Activa  29.966,17 50.184,52 
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Balans per 31 december 2017 (in euro’s)  



PASSIVA		 2017	 2016

Eigen	vermogen
Algemene reserve 6.988,57 (14.257,35)

Voorzieningen		 	 	
Pechpot  4.395,87  3539,87 
Bijzondere aanvragen  926,85 1.478,85   
 
Totaal Voorzieningen 5.322,72 5.018,72  

Kortlopende	schulden	etc.	
Vooruit ontvangen bijdragen 3.656,25 42.852,07
Nog te betalen schulden  1.692,04  3.866,37   
Loonheffing / soc.lasten  8.773,30  5.758,00  
Te betalen vakantiegeld  3.286,67 3.086,93   
Af te dragen pensioenpremie  246,62 2.279,78
Voorziening ICT project - 1.580,00 

Totaal Kortlopende schulden etc. 17.654,88 59.423,15   
    

Totaal Passiva  29.966,17 50.184,52  
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	 	 2017	 2016

Baten	
Vaste bijdragen  156.475,07  125.341,34  
Overige bijdragen  2.401,14  3.079,13  
Overige inkomsten 592,10 341,00

Totaal Baten 159.468,31   128.761,47  

 
Exploitatie	kosten		
Salarissen en sociale lasten   107.340,45  101.587,55 
Deskundigheidsbevordering  1.728,00  2.658,00  
Overige personeelskosten  938,80   1.586,48  
Huisvesting  16.031,92   15.467,16  
Algemene kosten  12.237,55   15.438,38  

Totaal Exploitatiekosten 138.276,72    136.737,57  

Financiële	baten	en	lasten		
Interest    54,33 59,39  

        
Mutatie algemene reserve    21.245,92 (7.916,71) 

Staat van baten en lasten 	
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Onze vrijwilligers:
Len Boon
Elvira Monte
Regina Pepra Wahdreh
Heleen Posno
Trees van Galen
Henk Verberne
Silvia Visscher
Agnita Walden
Shemainesh Woldestinsae
Ivo Heins
Marga van Kan 
Solomon Ghebreab
Rietje Hermes
Meikina van Ingen
Anna Hagemijer
Rishan Geresus

Onze ondersteuningscommissie:
Rien Frankenhout
Jurgen Dragtenstein
Tine Ras

Onze professionals:
Marith de Vries
Arnold van der Snoek

Ons bestuur: 
Ben Broerse
Piet Nieuwboer
Heleen Posno
Gerwin Mondria
Kees van Amesfoort
René van Driest 
Rien Frankenhout
Marga van Kan



Nawoord voorzitter
Als één ding ons in 2017 duidelijk is geworden, is het wel dat een stichting als de onze niet solistisch dient te opereren.  
Niet dat dit ooit onze bedoeling was, maar soms kan je zo opgaan in je eigen werk – en dat was veel! - dat je dreigt 
te vergeten dat een deel van je daadkracht in het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en kerken 
in Noord schuilt. Die samenwerking bestond met name over de afstemming van activiteiten en het vergroten van de 
kennis van alles wat zich allemaal in Noord afspeelt. Hier gaan we in 2018 extra gas op geven. Daarnaast deden we bij 
Kerk & Buurt Noord waar we best goed in zijn: aandacht schenken aan mensen en hun situatie, en hen laten ontdekken 
hoe zij zelf de grip op hun eigen leven terug kunnen krijgen. Dat kost tijd, geduld en vasthoudendheid, en vooral ook 
respect voor ieders eigenheid. Die manier van werken - de presentiebenadering - proberen wij als een olievlek over Noord 
uit te spreiden. Door bijvoorbeeld Buurtbuddy’s op te leiden die in hun eigen woonomgeving tekenen opvangen van 
eenzaamheid en uitsluiting. Wij hebben hen getraind om alert te zijn en handvatten aangereikt om adequaat op signalen 
te reageren. De eerste reacties zijn enthousiast. Op deze wijze konden de Buurtbuddy’s een zegen worden voor hun directe 
omgeving. Zo’n zegen – Gods zegen - hebben we in 2017 als vrijwilligers en professionals van Kerk & Buurt Noord mogen 
ervaren. Daar zijn wij samen dankbaar voor. 

Ben Broerse, 
Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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En ... heeft u antwoord 

gevonden op de twee vragen?  



Ons werk werd in 2017 mogelijk gemaakt dankzij: 

Haella stichting 

Kansfonds

Oranje Fonds

VSB fonds

Do PKN

Baptistengemeente Ichtus
Diac. Prot. Gemeente A’dam-Noord
Diac. Evan-Lutherse Gemeente
Fundatie vd Santheuvel
Gemeente Amsterdam
Insinger Stichting
Konf. Ned. Religieuzen (Pin)
Maatschappij van Welstand
Porticus
Prosan
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
Rotary Club Amsterdam-Noord
Stichting ARS Donandi
Stichting RC Maagdenhuis
Stichting Rotterdam
Overige fondsen en/of particulieren G
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Enthousiast geworden?
U bent welkom bij Kerk & Buurt Noord! Uw persoonlijke inbreng en/of financiële steun zijn van harte welkom!  
U heeft twee mogelijkheden: 

• Word vrijwilliger: we maken graag gebruik van uw mogelijkheden en expertise. 
 Hebt u weinig tijd? Alle opties staan open. 

• Draag financieel bij:		
-	Aan	ons	reguliere	werk:	NL 74 INGB 0008 4437 99, t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, Amsterdam* 
-	Aan	ons	Ondersteuningsfonds:	NL 80 INGB 0005 2232 91 t.n.v. Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam*

 
*Uw gift is een aftrekbare post voor de aangifte Inkomstenbelasting omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn.  
Ons RSIN is 819096167.

Like ons op Facebook!             KerkenBuurtNoord 

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord  |  Adelaarsweg 57 huis  |  1021 BS  Amsterdam 
Telefoon: 020 - 636 92 34  | Mobiel: 06-228 045 28 |  E-mail: contact@kerkenbuurtnoord.nl  

Website: www.kerkenbuurtnoord.nl


