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Jij maakt me blij!

Jij maakt me blij!
Het doet mij altijd goed als ik merk dat ik ergens welkom ben. Nog leuker vind ik het als ik zie en ervaar dat mensen door anderen blij
zijn geworden. Daarom is het bijzonder dat ik mag delen in het plezier van mensen die elkaar oprechte aandacht en vreugde geven in

onze huiskamer, tijdens de maaltijden, vieringen en andere groepsontmoetingen. Dan blijkt simpelweg dat aanwezigheid van mensen

anderen blij maakt! Maar is dat wel simpelweg of vanzelfsprekend? Echt contact heeft namelijk vaak ook te maken met een diepere laag.
Een laag waar er oprechte aandacht is, waarin angsten, vreugde en pijn kunnen worden gedeeld. Echt contact maakt mensen blij, omdat
het vaak ook even wat ruimte en perspectief geeft in moeilijke situaties.

We hebben ook in 2019 gezien en ervaren dat mensen moeite hebben om hulp te vragen; moeite hebben om schuldhulp in te schakelen
en moeite hebben om uit een sociaal isolement te komen. Tegelijkertijd heb ik mogen ervaren dat veel bezoekers elkaar blij maken.

Bijvoorbeeld doordat er mensen gemist worden wanneer ze door omstandigheden niet meer kunnen komen in de huiskamerinloop

of niet meer bij buurtmaaltijden aanwezig kunnen zijn. Tevens heb ik blijdschap gezien doordat er boodschappen voor zieken werden
gedaan of doordat men elkaar hulp aanbood.

Het jaar 2019 was voor ons een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de contacten, de hulp en financiën die we mochten ontvangen; maar

vooral ook omdat we konden bemiddelen waardoor er hulp, vriendschap en bijstand geboden kon worden. En dat geeft bij alle betrokken
partijen blijdschap. Wijzelf staan als Kerk & Buurt-Noord niet graag in de spotlights en ook vinden we het moeilijk om succesverhalen

te delen. Waarom? Omdat we veelal terecht vinden dat de ander de grootste inzet en prestatie geleverd heeft en niet wijzelf. Juist ook
daarom is het thema van dit jaarverslag zo passend: ‘Jij maakt me blij!’.
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Voor God telt ieder mens, doet ieder mens ertoe, en door God wordt ieder mens gezien. Zo heeft Kerk & Buurt-Noord zich samen

met professionals, vrijwilligers en bezoekers in 2019 ingezet om mensen blijdschap en uitkomst te bieden. Dat lijkt misschien niet zo

bijzonder als je bedenkt dat we dat al jaren doen. Maar in 2019 hebben we opnieuw veel blije gezichten gezien, doordat er hulp geboden
werd, mensen op adem konden komen en blij naar huis gingen. En dat is toch elke keer weer heel bijzonder! En dat maakt me daarom

ook zo bijzonder blij! Maar ere wie ere toekomt! Daarom in dit voorwoord vooral mijn dank aan alle bezoekers, hulpvragers, vrijwilligers,
partnerorganisaties, fondsen, donateurs en bovenal ook God. Want jullie zorgden ervoor dat velen blij werden!

Ik hoop daarom dat jij als lezer iets van die blijdschap vanuit dit jaarverslag terug kan ontvangen en wens je daar veel leesplezier bij!
Jij maakt me blij!

Arnold van der Snoek

Buurtpastor en coördinator
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Marith nam afscheid
In 2013 kwam Marith de Vries bij Kerk & Buurt Amsterdam-Noord als buurtpastor in dienst. In 2019 nam ze
afscheid van ons, nadat ze een werkkring met nieuwe uitdagingen had gevonden. We hebben als stichting
en bezoekers warm afscheid van haar genomen, met cadeaus, eten en veel gezelligheid. We zullen Marith

zeker missen. Gelukkig hebben we eind van het jaar Rianne Bos mogen aanstellen, die begin 2020 met veel
enthousiasme aan de slag is gegaan.

Marith schreef speciaal voor dit jaarverslag een mooi afscheidsbericht:

’Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.’
Bovenstaande quote heb ik ooit tijdens mijn werk bij Kerk & Buurt op een post-it gekrabbeld. Nu, zo’n zes jaar
later, ligt het nog steeds op mijn bureau. Ik denk dat het goed is dat ik ’m niet uit het oog verloren ben, want

het zet dit werk in het juiste perspectief. Soms vroeg ik mij af of het werk wel nuttig was, of onze hulp wel echt

behulpzaam was en of we wel genoeg bereikten. Moeder Theresa herinnerde mij er op die momenten aan dat het niet gaat om het bereik,
de grootsheid of het resultaat, maar dat we allemaal in staat zijn om kleine dingen te doen met veel liefde.

Bij Kerk & Buurt heb ik veel mensen ontmoet die kleine dingen doen met een groot hart. De vrijwilligers die al jaren alle gasten even
hartelijk ontvangen en met veel liefde koffie, soep en broodjes voor ze klaarmaken. Zij maken Kerk & Buurt tot die warme, veilige en
welkome plek.

De bestuursleden die hun kennis en vaardigheden inzetten, omdat ze hun medemens een warm hart toedragen. De bezoekers, die elkaar

gezelschap bieden, voor elkaar klaarstaan. Die ondanks hun krappe beurs cadeaus meebrachten voor mij of mijn zoontjes. De schoonmaaksters,
die voor een vrijwilligersloon hun handen flink uit de mouwen steken. En bovendien regelmatig een extra taak op zich nemen,

zoals boodschappen halen of koken voor de buurtmaaltijd – en niet onbelangrijk: altijd in voor een gezellig praatje! De leden van de
ondersteuningscommissie, die bereid zijn om kritisch te zijn. Maar medemenselijkheid altijd voorop hebben staan.

Genoten heb ik van de verschillende culturen, het heerlijke eten tijdens buurtmaaltijden en de spelletjes tijdens de huiskamer. Ik heb geleerd

over leven in armoede, drugsgebruik, leven op straat en de ongemakken die horen bij het ouder worden. Ik heb ervaren dat heel veel mensen
bereid zijn iets kleins te doen met veel liefde. En het zijn de kleine dingen die het doen!

Ik heb ervaren dat heel veel mensen bereid
zijn iets kleins te doen met veel liefde.
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Het zijn de dingen die je doet

De dingen die je doet die niemand ziet
Die zeggen wie je bent

Een mens, een mens bewijst zich niet

In wat hij doet en zegt voor zijn publiek

Wie hij is blijkt in de kantlijn van zijn leven
Het kleine dat de grootste moeite kost

Het lijden dat maar niet wordt opgelost

Daar kom je alledaagse heldendaden tegen.
- Matthijn Buwalda Bedankt en ga zo door met jullie heldendaden!
Hartelijke groet, Marith de Vries

Stagiairs
In 2019 liepen Tim en Damien stage bij ons. Tim hebben we mogen ervaren als een leergierige hbo-student
die graag met feedback aan de slag gaat om zich verder te ontwikkelen. Ook de bezoekers hebben Tim

meegemaakt als behulpzaam, empathisch, toegankelijk en met gevoel voor humor. Tim had (ook) van de
bezoekers langer mogen blijven! Hieronder schrijft hij zelf over zijn tijd bij Kerk & Buurt-Noord:

"In deze stage ben ik
gegroeid als mens en
als professional."

‘In 2019 heb ik stage mogen lopen bij Kerk & Buurt Amsterdam-Noord. In eerste instantie verwachtte ik dat dit ongeveer twee maanden
zou duren en dat ik dan voldoende geleerd zou hebben. How little did I know! Uiteindelijk heb ik veel langer gedaan over mijn stage,

want er was zoveel te leren bij Kerk & Buurt-Noord. Gesprekken voeren, en dan met name pastorale gesprekken, was van tevoren, voor

mij, voornamelijk theorie. De gesprekken die ik voorafgaand aan mijn stage voerde waren voornamelijk met studenten en jongeren die in
mijn comfortzone zaten. Tijdens deze stage heb ik ervaren hoe het is het om gesprekken te voeren met groepen mensen die buiten mijn
comfortzone zitten. Door over de spreekwoordelijke drempel heen te stappen, lukte het me om deze gesprekken aan te gaan. Zo ben ik

gegroeid als mens en als professional. Ik kan nu beter mijn grenzen aangeven en ben gegroeid in het gebruiken van gesprekstechnieken.
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Tijdens het tweede deel van mijn stage heb ik geprobeerd te focussen op meer diepgang. Diepgang in de

gesprekken, nog meer buiten mijn comfortzone komen, strakkere planning en meer uit de tijd halen die ik heb.

In dit alles ben ik enorm gegroeid. Zo heb ik een aantal keer een exposure gedaan [rondlopen in de wijk en open
staan voor wat zich aandient], waardoor ik heb geleerd om af te gaan op mijn waarnemingen in plaats van op
mijn vooroordelen.

Ook heb ik genoten van de gesprekken in de huiskamer en de spelletjes die we samen gespeeld hebben. Ochtenden
Rummikub spelen zorgen bij mij en de bezoekers voor ontspanning. Al met al was dit een enorm leerzame stage
waarin ik mezelf sterk ontwikkeld heb. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die ik hier gekregen heb. Ook al
was het vaak zwaar en ging ik vaak vermoeid en overprikkeld naar huis. Ik heb gemerkt dat ik deze stage echt

nodig had om een betere professional te zijn. Waarvoor dank aan alle bezoekers, vrijwilligers en natuurlijk Arnold
en Marith.’

Tim Wildeman

Op de woensdag is Damien sinds medio november 2019 een vast gezicht. Hij is een vriendelijke scholier van vijftien jaar. Hij loopt bij ons

zijn maatschappelijke stage. Kerk & Buurt-Noord is een plek waar hij leert om een praatje te maken en een verscheidenheid aan mensen
ontmoet die hij normaal niet tegen zou komen. Hij helpt ook met praktische dingen zoals tafeldekken. Hij blijft nog tot juni 2020.

Daarnaast hebben we aan hbo-studenten van Windesheim op diverse momenten ruimte gegeven om over ons werk een en ander te
leren en een exposure-oefening te doen.

Activiteiten
Spreekuur

Vanuit Kerk & Buurt is er vooral aandacht
voor de mens achter de problemen.

Tijdens de huiskamerinloop is er ook het spreekuur. Een grote verscheidenheid aan mensen doet een beroep op onze hulp met een
even grote verscheidenheid aan hulpvragen. De een vraagt hulp bij het begrijpen van brieven, het maken van betalingsregelingen
of het invullen van formulieren. De ander komt langs voor gebed. Vanuit Kerk & Buurt is er vooral aandacht voor de mens achter
de problemen. Wij bieden een luisterend oor, geven adviezen en delen in vreugde en verdriet. Ook zetten we ons regelmatig in

om beslaglegging en huisuitzetting te voorkomen en worden we regelmatig benaderd in situaties van daklozen, huiselijk geweld,
uitzichtloosheid, verslaving en andere complexe problemen.
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Huiskamerinloop

Voor veel bezoekers betekent de huiskamerinloop
een eerste stap uit de eenzaamheid.

Voor veel bezoekers betekent de huiskamerinloop een eerste stap uit de eenzaamheid. De huiskamer, waarvan de deur elke dinsdag,

woensdag en donderdag openstaat (ook tijdens vakanties en feestdagen), wordt door een wisselend aantal mensen bezocht: van tien tot
twintig per dag. De inloop heeft een vaste kern van zo’n tien bezoekers. Daarnaast zijn er regelmatig ook nieuwe gezichten. De sfeer is

er prettig en ontspannen, al moet een vrijwilliger of professional wel eens een bezoeker op zijn/haar gedrag aanspreken. De bezoekers

sjoelen, spelen Rummikub en ook andere spelletjes. Tussen de middag serveren de vrijwilligers broodjes en soep. Dat alles bieden we hun
gratis aan.

De huiskamer heeft veel verschillende effecten:

Voor veel mensen is het een eerste stap uit de eenzaamheid.

Voor veel mensen blijkt het drempelverlagend te zijn om ook hulp te vragen bij hun problemen.
Voor veel mensen blijkt de lunch te voorzien in een levensbehoefte.

Voor veel mensen is de huiskamer een opstapje naar deelname aan de maatschappij:
> de bezoekers worden op elkaar betrokken.

> er ontstaat zorg voor elkaar, waardoor mensen bij ziekte boodschappen voor elkaar doen.
> er is de mogelijkheid dat bezoekers zich kunnen ontwikkelen tot vrijwilliger bij
Kerk & Buurt-Noord (of elders).

> er wordt onderling gestimuleerd om bij problemen de professionals aan te spreken.

> er is sociale beïnvloeding (soms ook te bot en te kort door de bocht) over sociale vaardigheden, ‘etiquette’ en gewoonten,

		

geur, kleding, etc.

> er is gezelligheid en plezier, waardoor mensen hun dagelijkse sores even vergeten.

> er is aandacht voor elkaar; iedereen is warm welkom, ongeacht vaardigheden, socialisatie, cultuur, religie etc.
> er zijn stimulans en inzet om elkaar verder te helpen en te motiveren tot wat nodig is.

> er is een grote diversiteit, waardoor ook culturen en religies elkaar ontmoeten en wederzijds begrip gestimuleerd wordt
door elkaar regelmatig te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

> en zelfs als dit alles even niet lukt en er een conflictsituatie is ontstaan, wordt (meestal succesvol) ingezet op hernieuwd
samenleven na oplossing van het probleem, dat vaak veroorzaakt is door onbegrip en misverstanden.

Natuurlijk zijn er ook grenzen. In de huiskamer ontmoeten mensen elkaar die allemaal door het leven getekend zijn, dit geeft soms

wrijving. Af en toe is het nodig om mensen bij te sturen om de sfeer goed te houden. Soms is het nodig om een waarschuwing te geven.
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Afscheid huiskamerbezoeker Riek Kroon
Helaas moesten we in 2019 afscheid nemen van trouwe, vaste bezoeker Riek Kroon die onverwacht op

20 september overleed. Veel bezoekers weten dat Riek voor de nood van anderen openstond en waar

mogelijk hielp, ook als haar gezondheid dat eigenlijk niet toeliet. Zij had in het voorjaar nog dit gedicht
op papier gezet over geluk:

Geluk
Was is geluk in je leven?

Het is iets aan een ander geven.
Dit kost weinig, ja zelfs niets.

Een kleinigheid, dat is ook iets.
De lach, een hartelijk woord.

Het is hetgeen wat ieder bekoort.

Een gemeenschap waarin je leeft.

Daarin doe je goed als je wat geeft.

Hulp aan een ander, dat is geluk.

Als je iets voelt voor je medemens.
Ook al is er zeker een grens.

Het valt ook wel eens tegen.
Toch niet je blijven geven.

Loopt het tegen, dan wacht je even.

Opnieuw beginnen van uit het bezinnen.
Al is het moeilijk, ik kan je begrijpen.
Na lange tijd begint er iets te rijpen
Het leven is voor mij één doel

Dat geeft voor mij een gelukkig gevoel.

Uitje naar De Goudvis
Het verslag van het jaarlijkse uitje naar attractiepark De Goudvis in Sint Maartenszee is ditmaal verzorgd door Hans Bergmans,
lid van serviceclub Rotary Amsterdam-Noord:

Het gezellige uitje vond 18 juli plaats. Marith van Kerk & Buurt-Noord had de leiding, bijgestaan door haar stagiaire Sherry en de vertegenwoordigers van Doras, Erna en Auka. Beide organisaties selecteerden degenen die in aanmerking kwamen om mee te gaan. Dit evenement

wordt elk jaar mogelijk gemaakt door bijdragen van zowel onze club als van Nieuwendam. Bas en ik vergezelden de groep, samen met Erik

van onze zusterclub. Het veelkleurige gezelschap bestond uit 22 kinderen en 29 volwassenen, inclusief begeleiders. De groep paste precies in

de comfortabele touringcar. Vóór ons vertrek verzamelde Bas bij Dirk van den Broek een hele supermarktkar vol met ‘tussendoortjes’, koekjes,
limonades, repen en fruit. Om 10.00 uur staken we van wal en we kwamen een uur later op onze bestemming aan.
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Attractiepark De Goudvis is een uitgebreide, moderne speeltuin; een speelparadijs voor kinderen

met allerlei toestellen zoals schommels, kabelbanen, draaimolens, skelters en de groots airtrampoline
van Europa. We kregen een blokhut toegewezen die als uitvalsbasis voor de dag diende. We hadden
nog niet de kans gehad om de spullen uit te pakken of een van de Surinaamse dames bood de

begeleiders heerlijke zelfgemaakte flensjes aan. De meegenomen koffie en thee en de inkopen van

Bas werden op de grote picknickbank uitgestald. Gelukkig werd er flink gegeten en aan het eind van
de rit was alles op. Terwijl de begeleiders zich nestelden in de tuinstoelen, zwermden de kinderen uit
over het park.

Kwart over twaalf was de ons toegewezen tijd voor de lunch en verzamelden we ons in de cafetaria
in het overdekte speelparadijs. Het menu bestond uit een beker limonade met een kaassoufflé

en een bakje frieten met mayonaise. Na de lunch was er een keuze: in het attractiepark blijven

of naar het strand wandelen. De overgrote meerderheid gaf de voorkeur aan het speelpark en de

rest, voornamelijk volwassenen, ging op weg naar Strandslag 15, een mooie wandeling van twintig
minuten door de duinen. De dag was weliswaar begonnen met stralend weer, maar inmiddels was

het bewolkt en stond er een forse wind. Dat weerhield de kinderen er niet van meteen het zeewater
in te rennen. We wandelden een tijd over het strand en toen we goed en wel uitgewaaid waren,
liepen we terug naar De Goudvis.

De bus vertrok om 17.00 uur. Onderweg naar Amsterdam viel iedereen in slaap. Totdat Marith iedereen

in de bus wakker maakte door via het geluidssysteem mee te delen dat deze dag mogelijk was gemaakt
dankzij de gulle bijdrage van de twee Rotaryclubs in Amsterdam-Noord. Ofschoon we betwijfelden of

het merendeel van de aanwezigen enig idee had wat Rotary is, werd er als dankbetuiging enthousiast
geapplaudisseerd. Eén ding was duidelijk: met deze actie hebben we een aantal kinderen en

volwassenen een heel fijne dag bezorgd. Misschien zelfs voor sommigen het enige uitje van deze zomer.
Jaarverslag
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Vieringen
Elke maand verzorgen we een viering. Elke keer is het weer bijzonder en ook

anders. Soms zitten we met een groepje van tien personen en andere momenten
komen er vijfentwintig mensen op af. Deze vieringen rouleren met zeven lokale

kerken en hun voorgangers, zoals de drie wijkgemeenten van PKN, de Katholieke
Kerk, Doopsgezinden, Lutheranen en Hoop voor Noord. Thema’s die in 2019

voorbijkwamen waren bijvoorbeeld ‘Feest’, ‘Leven bij de dag’ en ‘Je bent blind of je ziet het niet’. Na de maandelijkse vieringen hebben

we meestal een nagesprek onder het genot van een kopje koffie. Soms is dat aangrijpend en emotioneel. Ook wordt er zonder schroom
verteld als de viering te lang duurde of de aansluiting met de praktijk ontbrak.

Bijvoorbeeld in november 2019, toen Arnold van der Snoek voorging in de viering met het thema ‘Feest’. Arnold: ‘Ik kreeg als feedback dat

het deze keer wel wat lang was en anderen gaven aan dat het juist prima was. Ik had het – achteraf gezien – voor mezelf ook niet makkelijk
gemaakt omdat ik vanuit het thema Feest via het verhaal van Esther (dat begint en eindigt met feest) de verbinding wilde maken met

christelijke feestdagen als Kerst, Hemelvaart en Pasen. Omdat de achttien aanwezigen het verhaal van Esther niet kenden, mocht ik deze

hele mooie geschiedenis – waarin God niet genoemd wordt maar toch aanwezig blijkt te zijn – vertellen en de koppeling maken met Kerst,
Goede Vrijdag en Pasen.’ Arnold rondde af met de vraag waarom Goede Vrijdag – waarbij we denken aan iemand die sterft – als feestdag
wordt gezien. ‘Na enige toelichting sloot ik af met “Kerstfeest is geen Kerstfeest zonder het besef van Goede Vrijdag en Pasen”. En je kunt

dus beter elke dag Kerst, Hemelvaart en Pasen vieren dan opgaan in “alle vredelievende gemaaktheid” en “sociaal gezellige verplichtingen”.
Meerdere aanwezigen gaven in het nagesprek terug dat ze tegen de Kerstdagen opzien, waardoor de boodschap over “elke dag Kerst”, en
vooral ook de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen, mooie gesprekken losmaakte.’

Kerstdiner in NH Hotel
Kerk & Buurt-Noord was uitgenodigd door de Rotary voor het Kerstdiner op 22 december in het NH Hotel in Amsterdam-Noord.
Marga van Kan, vrijwilliger van Kerk & Buurt-Noord, was erbij en doet verslag:

We werden vriendelijk in de lobby van het hotel ontvangen. Bij de ontvangst werden we op de foto gezet. Daarna betraden we de eetzaal.
Het zag er erg feestelijk uit. Dominee Trinus Hibma gaf aan waar we konden zitten. De muziek van trompet en accordeon gaf gelijk een

warme sfeer. Voor het menu konden we kiezen tussen vis of kiprollade en tussen rode en witte wijn of frisdrank. Het was allemaal erg lekker
en goed verzorgd. Halverwege de maaltijd werden we verzocht even te pauzeren. We kregen allemaal twee eetstokjes. Wat moesten we

daarmee doen? We kregen les in dirigeren! Daardoor werd de sfeer zeer ontspannen en gezellig. De dominee hield een korte toespraak over
Kerst. Het is fantastisch dat mensen zoals de Rotary’s zich belangeloos inzetten om zo’n avond voor buurtbewoners te doen slagen. Het gaf
een warm gevoel ontvangen te worden alsof we heel belangrijke mensen waren.
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"We kregen les in dirigeren!"

Operatie Mobilisatie
Van 10 tot 14 juni was een groep tieners uit Finland bij ons te gast. Die week sloten we af met een BBQ-feestje, samen met de bezoekers.
Op 30 december 2019 hebben we vervolgens in samenwerking met Operatie Mobilisatie* een themamiddag georganiseerd: ‘Bijbellezen

en daarover in gesprek’. We waren toen opnieuw met een mooie mix bijeen van in totaal 22 mensen, bestaande uit tieners van Operatie
Mobilisatie en bezoekers, van wie meerdere mensen de Bijbel
nog nooit gelezen hadden. We gingen met elkaar in gesprek

over ‘de voetwassing’ met vragen als: wat zegt/leert dit over

God en over Jezus Christus? Wat leer je hieruit? De antwoorden
waren leerzaam en bijzonder vanwege de grote verschillen in
culturele en religieuze achtergronden.

Projecten
Project ’Buurtmentor’

* Operatie Mobilisatie is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet om mensen
in contact te brengen met het evangelie.

Met project ‘Buurtmentor’ willen we het aanbod en het effect van vrijwilligers vergroten door het opzetten van buurtmentoraat en

het aanbieden van de praktijkgerichte cursus Vrijwillige Buurtmentor (‘Buurtbuddy’). Met hulpvragers stimuleren we het zoeken naar
oplossingen, zodat zij zelf eigenaar worden van de oplossing. Dit leidt tot structurele vooruitgang, waarbij zij in staat zijn om als

ervaringsdeskundigen ook anderen te helpen. Dit bevordert zowel de social inclusion als de eigenwaarde en de participatie in de lokale
samenleving. Maar ook hebben we het afgelopen jaar opnieuw en vaker een beroep gedaan op onze bezoekers. Zo hielpen zij met

aardappels schillen, uitserveren van maaltijden, afwas, koffie en thee schenken. Mooi om te zien hoe mensen door waardering ook
in zelfvertrouwen opbloeien. Juist het kunnen helpen van de ander
helpt mensen verder. Zij die vervolgens vrijwilliger wilden worden,

koppelden we aan mentorvrijwilligers. En we zijn blij dat we ook een
nieuwe kok als vrijwilliger hebben mogen verwelkomen. Onderdeel

Mooi om te zien hoe mensen door
waardering ook in zelfvertrouwen opbloeien.

van dit project was de cursus Buurtbuddy. Via die nieuwe Vrijwillige Buurtbuddy’s zijn we in contact gekomen met meerdere kwetsbare

mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Mede vanwege zorgmijding en schuldproblematiek zijn deze cursussen bijzonder succesvol
gebleken. Tijdens de evaluatie hebben de cursisten aangegeven dat de cursus voor hen in de praktijk heel waardevol is gebleken.
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Project ‘Empowerment & Social Inclusion’
Ook dit jaar gingen we één keer per week tijdens een open inloophuiskamer een uur met bezoekers in gesprek over actuele thema’s,

zoals vluchtelingen, culturele en religieuze achtergronden en verschillen. Leuk om te zien hoe verschillend mensen hieraan meedoen.

Sommigen willen op de achtergrond meeluisteren, anderen willen zich juist actief in het gesprek mengen. Regelmatig bleken er nogal
wat vooroordelen te bestaan die we door middel van intensieve gesprekken grotendeels konden wegnemen.

Ook hebben we themabijeenkomsten-met-lunch gehouden over sociale voorzieningen, taal, politiek, religie, democratie en acceptatie
van elkaar en anderen. Als diner hebben we Surinaamse, Afghaanse, Eritrese, Iraanse en Hollandse pot gegeten. Zo konden we ook de
‘smaak van culturen proeven’.

Omdat er meerdere bezoekers komen die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen, geeft ABC (Amsterdams Buurvrouwen
Contact) in ons pand taalles. Dat biedt ons de kans om in de huiskamer hieromtrent activiteiten te organiseren, zoals met elkaar in

gesprek gaan over Nederlandse spreekwoorden. Zo deden we samen oefeningen om de betekenis van Nederlandse spreekwoorden te
raden en te leren.

Tijdens de spreekuren – en ook daarbuiten – hebben we intensief contact met mensen gehad, voor ons vanzelfsprekend vanuit de

presentiebenadering. Hierbij willen we langdurige relaties aangaan en niet het probleem centraal stellen, maar de persoon te midden

van de problemen. Daarnaast zetten we als organisatie ook in op (door)ontwikkeling van hulpvragers/bezoekers en vrijwilligers. Hierdoor
hebben we veel mensen zien groeien. Zo waren er mensen met depressieve klachten, eenzaamheid, geldproblemen, oplopende schulden,
problemen in thuissituatie, dakloos etc. Tijdens de gesprekken hebben we intensief contact, we voerden motiveringsgesprekken en

stimuleerden tot het bezoeken van buurtactiviteiten, bijvoorbeeld onze huiskamer, maar ook andere buurtactiviteiten. We verwezen

onder andere door naar GGZ, Schuldhulp en Voedselbank. Zo kwamen diverse mensen weer volop in het leven te staan en konden we
trajecten starten bij schuldhulpverlening. Anderen kregen een huurwoning en/of vonden een baan of opleiding.

Ook in 2019 werden weer diverse heerlijke maaltijden bereid.

Deze vinden plaats op de 1e woensdag van de maand en de daaropvolgende donderdag.

14

|

Cursus ‘Buurtbuddy’
In 2019 hebben wij, samen met Doras, een Buurtbuddy-cursus gegeven aan drie groepen.

Hiermee leidden wij in acht dagdelen buurtbewoners op tot vrijwillige buurtbuddy, met het

doel om eenzaamheid, armoede en andere problemen in de eigen buurt te signaleren. Tijdens de
cursus leren deelnemers hoe zij buurtbewoners die in de knel zitten, kunnen bijstaan en waar
nodig doorverwijzen naar professionele hulp. Met lovende woorden van de cursisten over de

inhoud en inspiratie die de cursus bracht, werd steeds de cursus afgesloten. Vooral de les over

gesprekstechnieken, over financiën en de rollenspellen werden als de beste onderdelen bestempeld.
Tijdens de cursus werd er ook veel gelachen.

Zowel vanwege de rollenspelen alsook vanwege de
veelal grappige introductiefilmpjes, die hilariteit

en stof tot nadenken boden. In totaal hadden we
28 aanmeldingen, waarvan er 17 de cursus

succesvol met een certificaat hebben kunnen

Doel is om eenzaamheid, armoede
en andere problemen
in de eigen buurt te signaleren.

afronden. Dankzij het effect van de cursus is er in buurten meer aandacht voor signalen van

eenzaamheid en uitsluiting. Hierbij merken we op dat gemeenschapsvorming een belangrijke rol

speelt, zodat ook vertrouwen en respect voor elkaars overeenkomsten en verschillen een positieve
impuls krijgen.

Project ‘Informele zorgnetwerken en participatie’
Met het project ‘Informele zorgnetwerken en participatie’ willen we meer mensen onze hulp, beschutting en gezelligheid bieden, waarbij
social inclusion en de participatiemaatschappij door (gemeenschapsvormende) activiteiten sterk worden bevorderd. Met name de

huiskamerinloop, spreekuren en maaltijden spelen hierin een grote rol en worden door bezoekers zeer gewaardeerd. In 2019 hebben we,
meer dan voorgaande jaren, ingezet op de eigen regie van hulpvragers en bezoekers, waardoor ze medeverantwoordelijk werden (en zich
ook zo voelden). Hierbij krijgen zij begeleiding van andere, ervaren vrijwilligers. Zo hebben we ook in 2019 gemerkt dat het heel erg

waardevol is voor bezoekers om persoonlijk betrokken te raken bij het buurtwerk. Ze nemen zelf initiatief en voelen zich trots onderdeel
van het werk van Kerk & Buurt-Noord. Daarnaast zien we bij de een natuurlijk meer potentie tot zelfstandig werken dan bij de ander.
De een pakt snel op wat de bedoeling is, terwijl een ander meer structuur en opdrachten nodig heeft om goed te functioneren.

We hebben gemerkt dat vier maanden begeleiding in alle gevallen te kort is. Daarom zijn we in 2019 uitgegaan van acht maanden
begeleiding en dat blijkt in de praktijk uitstekend te werken.
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Netwerken in Amsterdam
Ook in 2019 hebben we samenwerking gezocht met diverse andere instellingen. Voorbeelden zijn GGZ, Leefkringhuis, De Meeuw, Doras,
gemeente Amsterdam, WPI, Operatie Mobilisatie, Kerken en diaconaal werkers. Zo ook hebben we het Pastoraal Diaconaal Overleg

gecontinueerd dat in 2008 gestart is op ons initiatief. Het doel van dit overleg is om tot betere onderlinge afstemming te komen en om
actuele ontwikkelingen persoonlijk met elkaar te kunnen delen. Dit overleg vindt twee à drie keer per jaar plaats. In dit overleg nemen

deel: de drie Protestantse kerken en hun wijkdiaconie, de Rooms-Katholieke kerk en hun Parochiële Caritas Instelling, de Doopsgezinde
Gemeente, de Lutherse Gemeente en Hoop voor Noord. Dat wil overigens niet zeggen dat ze allemaal elke keer vertegenwoordigd

zijn. Wel hebben we in 2019 ons Pastoraal Diaconaal Overleg op een meer informele manier ingevuld. Tijdens dat overleg hebben we

afgesproken dit overleg meer relevant te laten worden, door bijvoorbeeld ook andere diaconale organisaties te betrekken of specifieke

thema’s te laten toelichten door gastsprekers. Hier gaan we in 2020 concreet gevolg aan geven door brede betrokkenheid te peilen en in
te zetten op doelgerichtheid en effectiviteit. Hoe dat uiteindelijk vorm en inhoud krijgt staat nog open. Bovenal hebben we vastgesteld
dat het belangrijk is om van elkaar op de hoogte te blijven, elkaar weten te vinden en ook elkaars netwerk te kunnen inzetten wanneer
dat nodig is.

Vrijwilligers

Kerk & Buurt-Noord kent een steeds
interculturelere gemeenschap.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren is wel het feit dat Kerk & Buurt-Noord een steeds interculturelere

gemeenschap kent. Dat is al enige tijd aan de bezoekers te zien, maar je ziet het ook terug bij de vrijwilligers. Dat is intussen een

gemêleerd gezelschap: vrijwilligers van het eerste uur en vrijwilligers die in latere jaren erbij zijn gekomen, vrouwen en mannen, van

alle kleuren en rassen. Een andere belangrijke ontwikkeling is het feit dat sommige bezoekers zich ontwikkeld hebben tot vrijwilliger.

Dat is een goede tendens. Juist de vrijwilliger die ook bezoeker is of was, weet waaraan bezoekers behoefte hebben: een bemoedigend

woordje, een arm om je heen, een spelletje Rummikuppen of sjoelen, een kopje koffie of thee en om een uur of twaalf de boterham met
of zonder soep. Soms is alleen al de aanwezigheid genoeg om de rest van de dag door te komen. De vrijwilligers worden ook ingezet bij
de maaltijden en de vieringen. Ook hier wordt hun inzet door professionals en bezoekers bijzonder gewaardeerd.
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"Onder de indruk van de diversiteit en tegelijkertijd
de saamhorigheid onder de vrijwilligers."
In 2019 kwamen de vrijwilligers elke twee maanden bijeen om de stand van zaken door te nemen. Deze vergaderingen worden door

vrijwel alle vrijwilligers bijgewoond. Soms is er onder de vrijwilligers behoefte aan verdieping over een bepaald thema. Daarvoor wordt
dan een cursus-op-maat georganiseerd. Dit jaar was het thema ‘Iedereen is welkom, maar hoe ga je om met lastige mensen?’ Deze

training werd gegeven door Titus Schlatmann van het Kor Schippers Trainingscentrum. Na deze leerzame bijeenkomst gaf hij ons terug
dat hij de sfeer bij Kerk & Buurt-Noord als bijzonder positief ervoer en onder de indruk
was van de diversiteit en tegelijkertijd de saamhorigheid onder onze vrijwilligers.

En dan zijn er ook de bestuursleden die zich vrijwillig en intensief inzetten voor het
werk van Kerk & Buurt. In het bestuur beschikken de vrijwilligers over een eigen

vertegenwoordiger. Dat is goed, want zo ervaart het bestuur wat er ‘dagelijks op de

werkvloer’ leeft. Elke maand komt het bestuur in een vergadering bijeen. Daarbij zijn

altijd de twee professionals – Arnold en Marith – aanwezig. Ieder in het bestuur heeft
zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Met hun betrokkenheid, wijsheid en hun

stimulerende, positief kritische houding geven zij leiding aan Kerk & Buurt-Noord,

vanuit de verschillende functies: voorzitter, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger
vrijwilligers en (interim) penningmeester. In het bestuur zijn helaas twee vacatures,

voor de functie van secretaris en penningmeester. Het blijkt moeilijk om deze vacatures
te vervullen. Ondanks deze vacatures zorgen de overige bestuursleden voor de nodige
bestuurlijke continuïteit. We hopen en verwachten in 2020 beide functies te kunnen
invullen.

Naast het bestuur zijn er ook vrijwilligers actief in de Ondersteuningsfondscommissie. Deze commissie kijkt steeds met een bewogen

en kritische houding naar de uitgaves waarmee we mensen helpen in specifieke en vaak acute situaties. De financiën hiervoor worden
beschikbaar gesteld door fondsen en donateurs.

Al deze verschillende vrijwilligers maken het werk van Kerk & Buurt-Noord mogelijk. Om dat te vieren is er twee keer per jaar een
feestelijk samenzijn waar ontmoeting, uitwisseling en deskundigheidsbevordering centraal staan.
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Balans per 31 december 2019 (in euro’s)
ACTIVA

2019

2018

Vaste activa
Inventaris
Waarborgsom huur
Totaal Vaste activa

-

-

2.700,00
2.700,00

2.700,00
2.700,00

Vlottende activa
Vorderingen

16.415,22

Liquide middelen

40.160,50

Totaal Vlottende activa

56.575,72

24.619,15
12.581,08
37.200,23

								
Totaal Activa

18

|

59.275,72

39.900,23

PASSIVA

2019

2018

Eigen vermogen
Algemene reserve

34.412,56

8.939,03

Voorzieningen 			
Pechpot
Bijzondere aanvragen

5.008,86

5.459,30

926,85

926,85

Totaal Voorzieningen

5.935,71

6.386,15

Kortlopende schulden etc.
Vooruit ontvangen bijdragen

-

15.000,00

Nog te betalen schulden

13.891,81

1.752,78

Loonheffing / soc.lasten

2.384,00

4.341,00

Te betalen vakantiegeld

2.651,64

3.481,27

Af te dragen pensioenpremie

-

-

Totaal Kortlopende schulden etc.

18.927,45

24.575,05

				
Totaal Passiva

59.275,72

39.900,23
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Staat van baten en lasten

2019

2018

Baten
Vaste bijdragen

191.567,60

151.082,95

Overige bijdragen

721,15

3.216,02

Overige inkomsten

1.237,37

466,56

Totaal Baten

193.526,12

154.765,53

Exploitatie kosten
Salarissen en sociale lasten

118.330,01

118.078,08

4.227,67

2.762,25

Overige personeelskosten

2.184,29

2.821,39

Medewerkers Doras

8.862,20

223,95

Huisvesting

16.406,47

15.620,87

Algemene kosten

18.068,21

13.325,75

Deskundigheidsbevordering

Totaal Exploitatiekosten

168.078,85

152.832,29

26,26

17,22

Financiële baten en lasten
Interest

								
Mutatie algemene reserve
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25.473,53

1.950,46

Onze vrijwilligers:
Kofi Awuku Emanuel
Len Boon
Elvira Monte
Trees van Galen
Marga van Kan
Henk Verberne
Silvia Visscher
Shemaines Woldetinsae
Lilian Redan
Anna Hagemeijer
Risjan Geresus
John Norah
Rietje Hermes
Meikina van Ingen
Jouziane Levis
Yolanda Piqué (kok)
Wijnand Abma (website)
Onze ondersteuningscommissie:
Rien Frankenhout
Jurgen Dragtenstein
Tine Ras
Onze professionals:
Arnold van der Snoek
Marith de Vries
Ons bestuur:
Ben Broerse
Rien Frankenhout
Kees van Amesfoort
Henk Verberne
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Nawoord voorzitter
‘Diversiteit’ is een term die in de Nederlandse samenleving steeds meer wordt gebruikt. Zo is er bij de samenstelling van raden van

bestuur, overheden en media sprake van een grote behoefte aan diversiteit. Positief, want in deze organisaties is een reële afspiegeling
van de Nederlandse samenleving nodig. Wat dat betreft vormen de bezoekers van de activiteiten van Kerk & Buurt-Noord een goed
voorbeeld hoe divers de Nederlandse maatschappij anno 2019 is samengesteld. Het bestuur en de professionals zien het als een

verrijking als mensen met zo veel verschillende achtergronden zich bij ons thuis voelen en zich voor elkaar willen inzetten. Natuurlijk
is het niet alleen rozengeur en maneschijn; soms zijn er best spanningen, bijvoorbeeld in de huiskamer. Maar gelukkig weten de

vrijwilligers het gesprek gaande te houden en misverstanden op te lossen. Daarom vanuit het bestuur alle lof voor onze vrijwilligers

en professionals die vaak moeten dealen met lastige, menselijke problemen. En dat met veel geduld, ervaring en toewijding. Dat zijn

immers noodzakelijke vaardigheden bij de toenemende diversiteit bij Kerk & Buurt-Noord. Voor de samenstelling van het bestuur ligt
hier nog een uitdaging…

Dit nawoord besluit ik met een welgemeend dankwoord aan alle kerken, particulieren en fondsen die het helende werk van Stichting

Kerk & Buurt Amsterdam-Noord in 2019 praktisch en financieel mogelijk maakten. U bent echt onmisbaar voor de oplossing van die hele
diversiteit aan problemen bij bewoners in Amsterdam-Noord. Dank u wel! Om met de inleiding van Arnold te spreken: jij maakt me blij!
Namens het bestuur,
Ben Broerse,

Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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Ons werk werd in 2019 mogelijk gemaakt dankzij:
Kansfonds

Franciscusfonds

Oranje Fonds

VSB fonds

Baptistengemeente Ichthus
Diac. Dorpskerk Durgerdam
Diac. Prot. Gemeente A’dam-Noord
Diac. Evan-Lutherse Gemeente
Gemeente Amsterdam
Konf. Ned. Religieuzen (Pin)

Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
Rotary Club Amsterdam-Noord
Steunfonds bja-cow
Stichting In Het Veldwerk
Stichting RC Maagdenhuis
Stichting RCOAK
Overige fondsen en/of particulieren

Druk en bindwerk Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer

Prosan

Grafisch ontwerp en productie Blink ontwerpers, Hoofddorp

Porticus

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.

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

Like ons op Facebook!

KerkenBuurtNoord

