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Breed	uitmeten	met	koffie?!	

Wil je koffie of thee? Koekje erbij? Dat zijn standaardvragen die samengaan met het welkom heten van onze bezoekers. Zo begon 2020 
voor onze bezoekers gewoon heel normaal. We konden genieten van heerlijke koffie, lekkere koekjes en heerlijke en gezonde maaltijden. 
En natuurlijk werd er over diverse onderwerpen regelmatig door bezoekers ‘breed uitgemeten’ (= uitvoerig (overdreven) over iets praten). 
Vaak geeft dit ‘breed uitmeten’ aanleiding om te zoeken naar een diepere laag waardoor ook problemen of zingevingsvragen ter sprake 
kunnen komen. Maar niemand had verwacht dat ik dit jaar de huiskamer letterlijk ‘breed uit’ zou meten vanwege de 1,5 meter afstand 
tussen de stoelen om toch zoveel mogelijk bezoekers en hulpvragers te kunnen ontvangen. 
Naast het ontvangen van een beperkt aantal bezoekers bleek de telefoon gelukkig een uitgesproken middel om met mensen in contact 
te blijven. Het beeldbellen via telefoon, pc of laptop was helaas niet voor iedereen beschikbaar en weggelegd. Toch hebben we mogen 
beseffen en ervaren (zoals een bezoeker het mooi verwoordde): ‘God kent iedereen, ja hij kan het zien van boven, hij heeft geen computer 
nodig.’ Ondanks alle beperkingen is dit jaarverslag toch een indrukwekkend verslag geworden. Op de volgende bladzijden meten we 
dat niet breed uit, maar wel geven we u een eerlijk en oprecht inkijkje in het werk van onze Stichting en de ervaringen van hulpvragers, 
bezoekers, vrijwilligers en professionals. En deze keer hebben we dat in dit jaarverslag geprobeerd meer meetbaar, merkbaar en 
resultaatgerichter te verwoorden. 
Ondanks de extra problemen en beperkingen die wij als hulpvragers, bezoekers, vrijwilligers, professionals en bestuur hebben gehad, 
hebben we vooral Gods zegen mogen ervaren in datgene wat we wel konden doen en betekenen. Ook doordat anderen ons als Stichting 
hulp boden. Er is ondanks alles in 2020 veel gebeurd en veel gedaan. Zo hebben we sinds januari 2020 Rianne Bos als professional mogen 
verwelkomen die Marith de Vries heeft opgevolgd. Over al deze verschillende aspecten gaat dit jaarverslag 2020 en daarom hierbij 
ook onze dank aan alle fondsen en donateurs die ons dit jaar (extra) hebben ondersteund. Jullie steun bracht voor velen perspectief en 
toekomst! 
Ik wens u heel veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit bijzondere jaarverslag 2020!
En… neem er gerust een bakje koffie bij! 

Arnold van der Snoek
Buurtpastor en coördinator
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Even voorstellen . . .  
een warm welkom bij  Kerk & Buurt-Noord
Mijn naam is Rianne Bos. Sinds 1 januari 2020 ben ik een nieuw gezicht bij Kerk & Buurt-Noord. Op dinsdag 
en woensdag werk ik er als buurtpastor. Vanaf het begin voel ik me warm welkom geheten op deze mooie 
plek aan de Adelaarsweg. Ik ben bijna 39 jaar, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb op veel plaatsen 
gewoond in Nederland, Engeland en Madagaskar. Ik weet dus een beetje hoe het is om me vreemdeling te 
voelen in een ander land. Nu woon ik in Amstelveen. Ik hou van lezen, haken en creatief bezig zijn. Eerder 
werkte ik als casemanager/woonbegeleider in de thuiszorg. Toen mijn kinderen alle twee op school zaten, 
ben ik gaan studeren. In de afgelopen jaren heb ik theologie gestudeerd. Het was mooi om veel over God 
en mensen te leren. Ik leer veel uit boeken, maar ook van mensen om me heen. Zo heb ik bijvoorbeeld voor mijn afstudeerverslag veel 
geleerd van moslimvrouwen die ik interviewde. Hoewel ik nu klaar ben met studeren, ben ik nooit uitgeleerd, want ik ben benieuwd wie 
ik bij Kerk & Buurt allemaal ga ontmoeten en leren kennen. 

Toen alles nog ‘gewoon’ was 
Het is al lastig voor te stellen hoe de huiskamer eruitzag in de eerste maanden van 2020 toen we nog nooit gehoord hadden van het 
coronavirus en niemand had gedacht dat we ooit terecht zouden komen in de anderhalvemetersamenleving, de wereld van mondkapjes, 
avondklok en andere restricties. 
In de eerste maanden van 2020 konden we nog gewoon schouder aan schouder aan tafel zitten tijdens het koffiedrinken, spelletjes doen, 
bij de vieringen en maaltijden. Er pasten toen met wat moeite wel 25 mensen in de voor- en achterkamer. In februari hielden we nog een 
feest voor onze vrijwilligers, om ook even stil te staan bij de plannen voor 2021. Toch zou dit jaar uiteindelijk heel anders verlopen… 

"Wat brengt mij hier: ‘beetje contact’, normaal zaten 
er meer mensen, maar nu kan je in ieder geval komen."
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Februari 2020: Vrijwilligersfeest 
Het jaarlijkse vrijwilligersfeest was een gezellig en mooi samenzijn, geheel verzorgd door Meikina en Rietje die kosten noch moeite 
gespaard hadden om feestelijke hapjes en een heerlijke maaltijd te verzorgen. Ben kijkt terug op deze geslaagde bijeenkomst: 

"Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van Kerk & Buurt-Noord was een bijzondere rol weggelegd voor de sleutelbos. 
Niet een erg voor de hand liggend voorwerp toch? Bedenker was Rianne Bos, de nieuwe buurtpastor, opvolger van Marith de Vries. Rianne 
bedacht om haar sleutelbos te gebruiken om zich aan de vrijwilligers voor te stellen. Creatief: want sleutels vertellen bijvoorbeeld waar en 
hoe je woont, met wie je je huis deelt en hoe je je verplaatst. En vaak brengen oude sleutels mooie herinneringen terug aan waar je vroeger 
woonde en met wie. Hoe dan ook, je sleutelbos zegt veel over je. Dit kreeg navolging, want ook de vrijwilligers haalden hun sleutelbos 
tevoorschijn en vertelden Rianne en de vijftien collega-vrijwilligers over hun leven. Mooie levensverhalen over werk, gezondheid, relaties en 
zorgen, maar ook hoe trots je bent op je kinderen en kleinkinderen. Hoe bijzonder is het dat je als vrijwilliger vaak al jarenlang samenwerkt 
in de huiskamer van Kerk & Buurt en dat je tijdens zo’n voorstelronde toch nog nieuwe facetten van elkaar ontdekt. Inspirerend! Met dank 
aan de sleutelbos."

Corona
Hoewel sommigen van ons het woord niet meer kunnen horen, is het jaar 2020 helaas niet te 
beschrijven zonder veel aandacht te besteden aan de situatie rondom de coronapandemie.
 
In de eerste fase (april en half mei) was ons pand gesloten en vonden de contacten zoveel mogelijk 
telefonisch plaats. De professionals maakten een bellijst en hielden telefonisch, via WhatsApp en 
via de mail contact met de bezoekers en vrijwilligers. Wel was er elke week de mogelijkheid om 
langs te komen voor diaconale ‘noodhulp’. In deze fase wisten ook enkele nieuwe bezoekers ons te 
vinden. Een voorbeeld daarvan waren de mannen W en J: beiden komen van oorsprong uit Afrika 
en hebben een verblijfsvergunning in Italië. Omdat ze in Italië geen werk konden vinden, waren 
ze in 2019 naar Nederland gekomen om zwart te werken. Door de coronacrisis staan ze op straat 
en hebben zij geen cent. Hoewel er voor deze groep door de gemeente Amsterdam minimale 

"Ik mis mensen die niet komen door corona,  
        ik ben blij dat ik toch meerdere keren per week kan komen."
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voorzieningen zijn, weten zij de weg niet. Ze hadden honger. We konden beiden helpen met 
een A4’tje vol informatie over voorzieningen en instanties, zoals het Wereldhuis. We gaven 
ze ook een tas met boodschappen. Een van hen vertelde dat hij voor het eerst sinds dagen 
weer kon denken, omdat hij geen honger meer had, en hij stuurde de dag erna een berichtje: 
‘Yesterday felt like Christmas, today I am at Wereldhuis. Yesterday we had lunch and breakfast 
and there will be help with different things because of corona. Thank so much I appreciate, it 
means a lot to me.’ 
 
Het geeft veel voldoening om in deze moeilijke tijd heel directe hulp te kunnen bieden en 
mensen met succes te kunnen doorverwijzen naar andere instanties in Amsterdam.
 
Voor en door bezoekers, vrijwilligers en bestuur maakten we een kaartje met een hartelijke 
groet voor alle bekenden van Kerk & Buurt.

In mei werd ons pand aan de Adelaarsweg omgebouwd voor de anderhalvemetersamenleving, 
zodat we langzaam maar zeker weer open konden voor spreekuur. Arnold en Rianne gingen 
puzzelen, schuiven, meten en markeren. Hoeveel mensen zouden passen in ons knusse pand 
waar normaal soms wel 15 tot 25 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn? We kwamen uit op 
ongeveer zeven mensen in de voorkamer en zes in de achterkamer. 

APRIL EN HALF MEI

BEGIN MEI

HALF MEI

JULI

AUGUSTUS

AUGUSTUS  

EN SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

-  Kerk & Buurt-Noord gesloten
-  Telefonisch contact
-  Diaconale noordhulp
 

-  Pand omgebouwd naar  
 1,5 meter samenleving
- Open voor spreekuur op 
  afspraak

- Inloop open met maximum  
 aantal bezoekers

 

- Vieringen weer gestart

- Eerste conversatielessen  
 gestart

- Hele hete zomerdagen

- Start In.Kas cursus

 

-  Coronabesmettingen nemen toe
- Inloop voor 2 weken gesloten
-  Spreekuur en conversatielessen  
 gaan door

- Professionals in quarantaine

Puzzelen, schuiven,  
meten en markeren:  
maximaal 7 mensen  
in de voorkamer en 6 in  
de achterkamer.



8 |

Marga, een van onze trouwe vrijwilligers, kroop achter de naaimachine en naaide voor veel bezoekers een (vrolijk) mondkapje.  
Dit werd enthousiast ontvangen. 

Op 15 mei zei een vrijwillige schoonmaker tevreden: ‘Kerk & Buurt leeft weer.’ 

Juni t/m december: Marga, een van onze trouwe vrijwilligers, kroop achter de naaimachine en naaide voor veel bezoekers een 
(vrolijk) mondkapje. Dit werd enthousiast ontvangen. In juni ging de inloop weer open. Omdat we minder mensen per keer konden 
ontvangen, hebben we de openingstijden verruimd naar de ochtend en de middag. Het was voor alle betrokkenen erg moeilijk toen 
we in november weer voor twee weken dicht moesten. In december ontstond een andere uitdaging. Arnold was voor een week in 
quarantaine en daarna moest Rianne in quarantaine omdat al haar drie gezinsleden corona kregen. Een paar dagen later werd zij 
zelf ook ziek. Rianne: ‘Het was hartverwarmend om te ontdekken dat de gemeenschap van Kerk & Buurt meeleefde. Een bezoeker die 
normaal nauwelijks de wijk uitkomt, bood aan boodschappen voor me te doen. En een vrijwilliger wilde desnoods wel met de bolderkar 
in de metro een kerstboom voor ons halen. Gelukkig was het niet nodig omdat we in Amstelveen genoeg hulp hadden, maar het deed me 
ontzettend goed!’

Huiskameropstelling beginfase Huiskameropstelling 2e fase

"Kerk & Buurt is al vanaf 2017 een long run mentale en praktische coach voor mij.  
       Ik ben ooit binnengekomen via een folder van een Hervormde kerk. Ik heb geen verschil ervaren door corona. 
Men heeft stipt de coronamaatregelen opgevolgd. Onverminderde geestrijke ondersteuning."



9
 B r e e d  u i t m e t e n  m e t  k o f f i e ? !

J a a r v e r s l a g  2 0 2 0

Bezoekers aan de Adelaarsweg
Ondanks de periodes dat door de lockdown de (vrije) inloop dicht moest, hebben we binnen de gegeven beperkingen geprobeerd zoveel 
mogelijk een gastvrije en veilige plek te zijn. Hoe dat vorm kreeg, was afhankelijk van de geldende maatregelen. 
Bezoekers hebben veel begrip voor de situatie en zijn overwegend blij dat ze bij Kerk & Buurt ondanks de maatregelen wel welkom zijn. 
Begrijpelijkerwijs is er ook frustratie. Soms dreigt het te vol te worden en moeten we mensen teleurstellen. Het is ook minder gezellig 
met minder mensen en je kunt elkaar niet eens even een bemoedigend klopje op de schouder of een knuffel geven. 

Dorothee (niet haar echte naam)
Sommige bezoekers komen al jaren, anderen weten voor een korte periode in hun leven Kerk & Buurt-Noord te vinden. Een van hen 
is Dorothee. Zij komt uit Zuid-Afrika en woont al jaren in Nederland. Ze is ooit naar Nederland gekomen en was getrouwd met een 
Nederlandse man. Na moeilijke huwelijksjaren heeft hij haar buiten de deur gezet. Ze is wanhopig en weet niet wat ze moet doen.  
Ze komt wekelijks langs om even een bakkie te doen, om haar verhaal te doen en om samen te bidden. Na een paar weken beslist ze om 
terug te emigreren naar Zuid-Afrika. Als Kerk & Buurt-Noord kunnen we haar problemen niet oplossen, maar wel een stukje met haar 
meelopen in een moeilijke fase van haar leven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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Vanaf 16 maart
gesloten 
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27

Vanaf 27 april 
lockdown 

Veel contact per telefoon, op straat en bij de voordeur. 
Veel diaconale noodhulp op de Adelaarsweg. 
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Activiteiten 
Aan het begin van 2020 hadden we allerlei plannen voor nieuwe activiteiten bij Kerk & Buurt-Noord. Helaas beperkte corona  
ons in het verantwoord organiseren van al de geplande activiteiten. Ondanks dat zijn we dankbaar voor de activiteiten die wel door 
konden gaan. 

Inloop 
Ons belangrijkste doel is om een gastvrije plek te zijn voor buurtbewoners. Het was dan ook heel ingewikkeld dat we door corona het 
gevoel hadden dat we juist beperkt werden in die gastvrijheid. Het was dus flink zoeken hoe we een gastvrije plek konden zijn binnen 
de anderhalvemetersamenleving. Toen de inloop na de eerste lockdown weer open ging en ook een deel van de vrijwilligers weer aan de 
slag kon, konden we in de twee ruimtes op anderhalve 
meter maximaal 7 + 5 mensen ontvangen.
Omdat spelletjes worden gemist, maken we meer 
gebruik van andere handvatten voor gesprek zoals 
‘Kletspotten’ en het spel ‘Kaarten op tafel’. 
In de huiskamer wordt met elkaar meegeleefd en 
is er spontaan of georganiseerd aandacht voor 
wat er speelt in de buurt, in de samenleving en bij 
bezoekers. We eten taart als iemand voor het eerst 
een Nederlands identiteitsbewijs krijgt. En natuurlijk 
wordt de laatste persconferentie van Rutte en De 
Jonge besproken en gelukkig: Sinterklaas komt langs.  

"Jammer dat de spelletjes, etentjes en filmavonden over zijn  
           door de coronatroep, de sfeer is weg."

Corona of niet, Sinterklaas werd gevierd! 
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Spreekuur
We zijn blij dat we het grootste deel van 2020 open konden zijn voor het spreekuur. Bij het spreekuur kunnen mensen terecht voor 
uiteenlopende vragen. Ons spreekuur is een plek voor gratis en laagdrempelige hulp. Het functioneert als een brug tussen informele en 
formele hulp. Ook is het mogelijk om op het spreekuur te praten over levensvragen. 
Met welke hulpvragen komen mensen? Voorbeelden van hulpvragen: 
> Ik pas op het huis van mijn vriend en nu is hij in het buitenland overleden, wat moet ik doen? 
> Hoe kan ik kwijtschelding van gemeentebelastingen aanvragen? 
> Mijn dochter wordt achttien; wat moet ik allemaal regelen?
> Ik loop bij de ggz en heb veel contact met hulpverleners, maar kan ik ook af en toe mijn verhaal even kwijt bij iemand die geen 

hulpverlener is? 
> Wil je samen met mij de IND bellen? Ik wacht al twee maanden op een brief.
> Ik begrijp deze brief niet.
> Wil je met me bidden? 
> Ik wil graag bellen met mijn bewindvoerder, maar ik ben bang dat ik hem niet begrijp.
> Ik ben dakloos, ik zoek een huis!
> Wil je met mij mee naar de politie om aangifte te doen van huiselijk geweld?
> Ik heb geen werk meer; hoe kom ik nu aan geld om alles te betalen?
> Aanvragen/aanpassen van toeslagen (huurtoeslag/zorgtoeslag).
> Ik heb een brief van een deurwaarder gekregen; wat moet ik doen?
> Om te zorgen dat ik niet weer in de gevangenis kom, heb ik een nieuwe ID nodig (oude is verlopen) en moet ik werk zien te vinden.
> Hoe vraag ik mijn pensioen/AOW aan?
> Ik heb geen geld voor een nieuwe jas, wie helpt me?
> Ik heb geen geld meer voor eten; kun je me helpen?

Corona schilderactiviteit:
iedere bezoeker schildert  een stukje  
van het grote geheel.
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Vieringen
In de eerste maanden van 2020 werden er maandelijks vieringen met een maaltijd gehouden. Arnold verzorgde een viering met 
het thema ‘Uitkomst?!’. In februari verzorgde Nico van der Peet (RK parochie) een viering. In maart was de viering een van de eerste 
activiteiten die niet konden doorgaan en schreef Jurjen ten Brinke (Hoop van Noord) als alternatief een inspirerende bijdrage op onze 
website. 
Na de eerste lockdown zijn we in juli opnieuw begonnen met vieringen met kleine groepjes. Met maximaal zeven mensen een viering 
houden, dat is wel anders dan anders. We merkten dat bezoekers behoefte hadden aan een moment van stilte en troost. Samen 
luisterden we naar muziek en praatten we door over de thema’s ‘ervaringsdeskundige’ ( juli), ‘eenzaamheid’ (september), ‘vasthouden’ 
(oktober), ‘Ik mis U! Waar bent U?’ (november) en ‘God keert alles om’ (december). Het werden intieme momenten. Een van de 
deelnemers vertelde dat ze het zelfs fijner vond dan de vieringen met een volle huiskamer. ‘Ik begrijp het nu beter,’ zei ze. ‘Ik vond het 
mooie momenten,’ zei een andere bezoeker. 

Buurtwandelingen
In het voorjaar vond een aantal buurtwandelingen plaats. Bijzonder aan deze wandelingen is dat er hele andere gesprekken dan in  
de huiskamer ontstaan doordat je samen de buurt in je opneemt. Zo vertelde een bezoeker waar ze vroeger, toen ze dakloos was,  
had geslapen en liet iemand anders trots zien in welke woning hij nu woont. 

"Je wordt slimmer als je ouder wordt. Ik ben keeper geweest, nu denk ik meer na,  
             ik vlieg niet meer op elke bal af, maar ik denk vooruit, mijn kostbaarste bezit  
        is een leuk oud autootje, ook een bonus die ik gekregen heb bij mijn werk bij de post,   
                                                             voor 2020 was de post belangrijk."

Vieren in coronatijd
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Maaltijden
In januari en februari vonden onze reguliere buurtmaaltijden nog plaats. Dat waren avonden 
van ontmoeting en gezelligheid, waar velen steeds naar uitkeken. Gemiddeld waren er toen 
zo'n 15-25 bezoekers.
Sinds de uitbraak van de pandemie hebben we helaas geen reguliere maaltijden meer kunnen 
houden. We hebben besloten dat onze kleine keuken en de beperkte ruimte in onze twee 
huiskamers het niet toelaten om verantwoord samen te eten.  
Dit wordt erg gemist, niet alleen door de bezoekers maar ook door de koks, vrijwilligers en 
professionals. Heel wat mensen hebben aangegeven dat zij als eerste weer willen koken 
zodra er een maaltijd kan worden georganiseerd. 
Op 16 september verzorgden twee ambassadeurs van Gezond Noord bij ons een gezonde 
brunch. Dit initiatief werd met groot enthousiasme ontvangen. Helaas is het door 
aanscherpingen van de maatregelen tot nu toe bij die ene brunch gebleven. 
Op 29 december stond een zogenaamde Uitdeelmaaltijd gepland die een groep tieners van 
de organisatie Operatie Mobilisatie bij ons zou komen organiseren. Helaas kon ook dit door 
de lockdown niet doorgaan. 

Voorbereiding computerinloop
Tegenwoordig is er steeds minder papieren post en wordt er van mensen als vanzelfsprekend verwacht dat ze digitaal vaardig genoeg zijn 
om hun zaken online te regelen. Dit is een uitdaging voor mensen die als kind soms niet naar school zijn geweest. Veel bezoekers van Kerk & 
Buurt hebben zelf niet de beschikking over een computer en/of hebben beperkte digitale vaardigheden. Ze gebruiken graag een computer 
bij Kerk & Buurt. Sinds eind 2020 hebben wij de beschikking over vier nieuwe Chromebooks, speciaal voor bezoekers. 
Vanaf begin 2021 willen we wekelijks een computerinloop (/mobiele eenheid) organiseren. Mensen kunnen gebruikmaken van onze 
computers en stellen vragen aan ons en aan elkaar. Zo kunnen zij de basisvaardigheden onder de knie krijgen. Bezoekers kunnen 
bijvoorbeeld hulp vragen bij het digitaal aanvragen of wijzigingen doorgeven van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste ( jonge) digitaal vaardige vrijwilligers. 
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"God kent iedereen, ja hij kan het zien van boven,  
       hij heeft geen computer nodig."

Gezonde brunch van 'Gezond Noord'
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Conversatieles
Eind augustus, toen de coronamaatregelen relatief soepel waren, is er gestart met conversatielessen. Het doel van de conversatielessen 
is om op een ontspannen manier te oefenen met Nederlands praten. Er zijn het totaal veertien lessen geweest met steeds een eigen thema.
Een greep uit de thema’s: kennismaken, lichaam, kleding, seizoenen, (t)huis, eten, waar woon je, familie, corona, emoties, Sinterklaas, 
feest en vervoer. Er werd gebruikgemaakt van verschillende werkvormen en spelletjes. Papiertjes met woorden voor voedsel werden op 
een lijn gelegd tussen ‘lekker’ en ‘vies’ en tussen ‘gezond’ en ‘ongezond’, familiestambomen werden getekend en uitgelegd. Deelnemers 
kozen emoties uit en vertelden daar iets over. Aan de hand van de begrippen ‘waar’ en ‘niet waar’ spraken deelnemers samen over 
stellingen over corona. Tijdens Sinterklaas maakten de deelnemers samen een gedicht af. 
De lessen werden bezocht door een enthousiaste en gezellige groep van 3-7 deelnemers, waarvan een vaste kern van vijf vrouwen.  
Er werd veel gelachen, deelnemers hielpen elkaar. De taalles was voor de deelnemers vaak een van de weinige activiteiten buitenshuis. 
De conversatielessen organiseerden wij in samenwerking met Eva en Adam. Deze stichting heeft jarenlang ervaring met het opleiden 
van vrijwilligers voor het geven van taalles. Een van onze nieuwe vrijwilligers, een student Duitse taal en cultuur, volgt via Eva en Adam 
een training bij ‘Leef en Leer’. 
Eva en Adam is erg blij dat wij ook conversatieles aanbieden, omdat iedereen door corona ruimtetekort heeft en daardoor wachtlijsten 
ontstaan. 
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"Ik vind het heel moeilijk met corona, alles is dicht.  
           Ik kan nergens heen. Gelukkig kan ik wel naar taalles."

Oefenen met het vertellen over je familie, door middel van poppetjes.
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In.Kas
Veel van de mensen die bij ons aankloppen hebben moeite om rond te komen. Regelmatig helpen we met het op orde brengen van hun 
financiën en verwijzen door naar Doras Schuldhulp. Daardoor hebben we ook regelmatig contact met deurwaarders en incassobureaus. 
We dragen tevens zorg voor aanmeldingen bij budgetbeheerders en bewindvoerders. Mede daarom zijn we ook gestart met de cursus 
In.Kas om mensen goed inzicht in en omgang met de eigen financiën te verschaffen. 
Samen met de Protestantse Diaconie van Amsterdam en Doras Schuldhulp verzorgden wij van oktober tot december deze cursus 
In.Kas. Deze cursus is ontwikkeld door de Protestantse Diaconie. Het doel van de cursus is om mensen te helpen meer grip te krijgen 
op hun geld. In tien middagen gingen de cursisten aan de slag. Samen werd er gekeken wat hun besteedbaar inkomen is, er werd 
gewerkt aan de basis van een financiële administratie en er werd elke week een thema besproken zoals energiekosten, verzekeringen, 
verleidingstechnieken in de supermarkt en onverwachte uitgaven. 
De reden dat deelnemers meededen was heel verschillend. Een van de deelnemers was een vrouw die voor het eerst alleen kwam te 
wonen omdat haar zoon het huis uit ging. Tot die tijd had haar zoon de financiën voor haar geregeld. Nu wilde ze het zelf leren. Aan het 
eind van de cursus was ze erg blij. ‘Mijn zoon is trots op mij dat ik In.Kas heb gedaan.’
Tijdens de twee weken durende gedeeltelijke lockdown in november konden de lessen niet doorgaan. In overleg hebben we toen 
besloten om in die weken de lessen individueel te bespreken. Zo kon de cursus gelukkig toch met alle deelnemers worden afgerond. 

Bezoeker vertelt dat ze in verband met haar psychische problemen nu meerdere keren per dag hulp aan huis  
               heeft. Deze hulpverleners moedigen haar aan om bij Kerk & Buurt-Noord langs te gaan:  
      ‘De koffie is op thuis… ga gewoon lekker naar Kerk & Buurt!’ Ze knapt elke keer weer op van een praatje  
                                   met andere bezoekers of een vrijwilliger. 
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Gedicht van Fred Hoffmann
Fred, een van onze trouwe bezoekers, verwerkt allerlei 
gebeurtenissen die hij meemaakt in gedichten.  
Hij schreef het volgende gedicht in de eerste maanden 
van de coronacrisis. 

Echt ik liep in de winkel en dacht wat is er aan de hand
Hier in het wel o zo mooie nog Nederland?
Toiletpapier, brood noem maar op niet meer te koop
Het was een en al leegloop
Letterlijk gezegd hoor
Maar toch het gaat maar vrolijk door
Gelukkig kan ik deze week overleven
Toch volgende week ga ik zeker weten weer dit gedoe beleven
En ja God laat me nu wel zien wat mijn vader en moeder in 1940 tot 1945 hebben meegemaakt
Iets wat ons nu jaren later in 2020 weer raakt 
Echt mensen die lopen te hamsteren dus met volle winkelwagentjes weglopen
Ik kwam binnen en dacht al nu maar hopen
En ja het is wat het is
Dit geeft zeker weten onder alle bevolkingsgroepen jong of oud ergernis
Want je dacht nog: misgrijpen zal ons niet overkomen
Maar helaas liep ik echt niet te dromen
Helaas is zeker weten de paniek volledig toegeslagen
Dat duurt zeker weten nog maanden of dagen
Tuurlijk kan je bij de duurdere kruidenier terecht
Dat is voor sommigen onder ons gewoon een verloren gevecht
Simpel die hebben niet zo veel geld
Zijn daardoor sneller uitgeteld
Laten we maar hopen en bidden dat God raad zal geven weer
Zodat we wel met eten en ons belangrijke dingen het redden keer op keer
Want ja zoals het nu hier toegaat is er zeker weten een vette crisis in nl 
Dat is er zeker weten nu wel aan de hand

(c) Fred Hoffmann
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Medewerkers
Vrijwilligers 
Tijdens de coronacrisis missen wij de vrijwilligers erg. Zij zijn het hart van ons werk 
op de Adelaarsweg. Helaas moesten zij ook zoveel mogelijk binnenblijven.
In de zomer hebben we contact gehad met alle vrijwilligers. In overleg is toen een 
deel van de huiskamervrijwilligers weer aan de slag gegaan. Voor vrijwilligers op 
leeftijd was dit niet verantwoord. In verband met corona stond er elk dagdeel dat 
we open waren niet drie maar één vrijwilliger op het rooster. Het maakte bezoekers 
en professionals blij om de vrijwilligers terug te zien. Voor Arnold en Rianne was het ook heerlijk om weer samen te werken. 
In de eerste helft van 2020 vertelde elke maand op onze website een vrijwilliger over zichzelf. Dat waren mooie, openhartige verhalen. 
De ongebruikelijke situatie zorgde ook voor bijzondere jonge vrijwilligers. Zoals de twee kinderen van Rianne; die door de sluiting van de 
scholen noodgedwongen wel eens mee moesten naar de Adelaarsweg. Zo hebben ze bijvoorbeeld geholpen met het in elkaar knutselen 
en versturen van kaartjes aan de bezoekers en de vrijwilligers.

Professionals
In oktober 2020 was Arnold 12,5 jaar in dienst bij stichting Kerk & Buurt Amsterdam-
Noord. Dat was een feestje waard. De voorzitter dankt hem namens het bestuur voor 
zoveel loyaliteit en daadkracht. Natuurlijk horen daar een paar presentjes bij.  
Zijn opleiding geestelijk verzorger gaat tijdens corona online door.
Direct bij de start van 2020, op 1 januari, kwam Rianne Bos in dienst. Een paar maanden 
daarna (eind maart) rondde zij haar opleiding hbo Theologie aan de Christelijke 
Hogeschool in Ede af. In 2020 volgde zij een exposuretraject bij trainingscentrum Kor 
Schippers. Ook volgde zij een masterclass en intervisiebijeenkomsten over Presentie. 
In de eerste maanden van 2020 was elke woensdag stagiair Damien van de partij. Hij 
deed zijn maatschappelijke stage bij ons. Hij maakte praatjes met mensen die hij normaal 
nooit spreekt, hij dekte samen met bezoekers de tafels. Helaas is zijn stage afgebroken 
door corona. 

De kinderen van Rianne maken kaartjes voor bezoekers en vrijwilligers!

Arnold is 12,5 jaar in dienst!

"Ware liefde is dat je van elkaar houdt, niemand uitgesloten. "
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Projecten 
Hoop rondom Armoede
In achterliggende jaren hebben we onder onze bezoekers de behoefte aan zingeving zien groeien. De vieringen die we in 2015 zijn 
gestart zijn daar een goed voorbeeld van. Van bezoekers krijgen we echter steeds vaker te horen dat ze meer willen doen met zingeving 
dan alleen in de vorm van vieringen. Daarom hebben we samen met bezoekers geïnventariseerd wat hun verlangens zijn en deze in dit 
project ‘Hoop rondom Armoede’ opgenomen, waarvoor we financiering zijn gaan zoeken. Zoals verhalencafé, bijeenkomsten rond de 
Bijbel en andere activiteiten. Door de coronabeperkingen konden veel activiteiten niet doorgaan. We hopen daarom dat dit project in 
2021 volledig van de grond kan komen inclusief (grote) groepsactiviteiten. 

Verbinding door ontmoeting
We zien dat veel van onze bezoekers te maken hebben met het zich eigen maken van de Nederlandse taal, hun financiën lastig op 
orde krijgen en door allerlei structurele problemen heel veel stress ervaren. Ook zien we dat een toenemend aantal mensen zich 
eenzaam voelt en gebaat is met een gemeenschap om zich heen. Met dit project ‘Verbinding door ontmoeting’ willen we bezoekers de 
mogelijkheid bieden om zich op deze vlakken positief te ontwikkelen, 
doordat hun dagelijkse sleur wordt doorbroken door leerzame 
afleiding die hen helpt op weg naar meer eigen regie over hun leven. 
Maar nog belangrijker: deze activiteiten, zoals conversatieles en 
computerinloop, verbinden mensen met elkaar, stimuleren onderlinge 
relaties en leiden tot duurzame gemeenschapsvorming.

Een bezoeker vertelt dat ze nog nooit zo’n moeilijke kerst 
          heeft gehad, maar dat de chocoladeletter en de oliebol 
   die andere bezoekers haar hebben gebracht, belangrijke 
lichtpuntjes voor haar waren gedurende de maand december. 

   "Ik vind het heel moeilijk thuis alleen, de week duurt lang.        
                        Nu kan ik naar Kerk & Buurt en ben ik er even uit."
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Ondersteuningsfonds
Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt-Noord, opgericht in 2001, verleent onder voorwaarden concrete 
financiële hulp aan kwetsbare buurtbewoners. De Ondersteuningsfondscommissie bewaakt en bestemt de 
financiële giften, goederen en/of uitjes die door derden beschikbaar worden gesteld. Zo konden in 2020 diverse 
bezoekers de nodige medicijnen gebruiken en kon vervoer worden gerealiseerd naar en van ziekenhuizen. Ook 
verstrekten we renteloze leningen en gaven we geregeld voedselpakketjes weg. Dit alles naast samenwerking 
met onder andere de Voedselbank, Schuldhulp en maatschappelijk werk. Onze inspanningen zijn altijd gericht 
op het in gang zetten van een structureel duurzame en effectieve verandering.
Enkele andere voorbeelden:
> Twee ongedocumenteerde vrouwen wachtten door corona langer op een uitspraak van de rechter. Zij kregen maandelijks een bijdrage 

uit het Ondersteuningsfonds.
> Anderen konden we helpen door een eenmalige gift.
> In de eerste lockdown kregen twee mannen die zonder Nederlandse verblijfsvergunning (zwart) werkten in de horeca en nu op straat 

stonden, boodschappen vanuit het Ondersteuningsfonds.
> Via een extern fonds konden mensen toch delen in het feest van de geboorte van Jezus Christus doordat we kerstgiften mochten 

uitdelen aan mensen in armoede.

Samenwerking
Kerk & Buurt-Noord is natuurlijk niet de enige die actief is in de Vogelbuurt en in de andere wijken in Amsterdam-Noord.  
Kerk & Buurt werkt graag samen met verschillende netwerkpartners. Bijvoorbeeld: 
Eva en Adam      Gezond Noord      PDO (Pastoraal Diaconaal Overleg met o.a. Protestantse Kerk, Katholieke kerk, Hoop voor Noord, 
Lutherse gemeente)      Pastoresoverleg (met o.a. Protestantse Kerk, Katholieke kerk, Doopsgezinden en enkele geestelijk verzorgers)
Voorgangersoverleg (met o.a. Leger des Heils, Rafaelgemeente, Hoop voor Noord, Saved City Church, Credo Church, Protestantse Kerk)
Ontwikkelingen rondom buurtteams      Operatie Mobilisatie      Doras maatschappelijk werk en schuldhulp      Professional overleg  
(met organisaties in wijk)      Voedselbank en Leefkringhuis      Kerken en parochies      E.a.

Ontvangen kleding wordt verdeeld.

     "Je merkt dat de mentaliteit veranderd is,  
bij de snackbar is geschoten, ik heb de kogelgaten gezien." 
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Bestuur, beleid, toekomst

Sesam Academie
Corona heeft een grote impact op veel aspecten van Kerk & Buurt-Noord. Door teruglopende inkomsten zijn er zorgen over de toekomst. 
Er is daarom besloten om een adviestraject in te gaan met Sesam Academie. Twee adviseurs hebben gesproken met professionals, 
vrijwilligers en bestuur van Kerk & Buurt en er is ook gepraat met (netwerk)partners. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben 
zij een adviesrapport uitgebracht. Naar aanleiding van dit rapport is besloten dat het van belang is om een langetermijnvisie te 
ontwikkelen ten aanzien van financiële zekerheid. In 2021 buigen professionals en bestuursleden zich over deze serieuze uitdaging. 
Duidelijk is dat bij alle beleidsoverwegingen het belang van de kwetsbare buurtbewoners ons uitgangspunt is en blijft.

Publiciteit
Vanwege de coronamaatregelen hebben we in 2020 geen wervingsacties ondernomen gericht op het ontvangen van meer mensen.  
Dit omdat we in ons pand aan de Adelaarsweg slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk kunnen ontvangen en we ook zonder 
publiciteit al mensen moeten teleurstellen. Toch hebben we op onze website en Facebookpagina actualiteiten en positief nieuws gedeeld. 

Hemelvaartsochtend bij  Kerk & Buurt  – Blog Rianne
Het is nog erg stil op weg naar Amsterdam-Noord, op de ochtend van Hemelvaartsdag, de K(r)oningsdag van Jezus. Op de fiets 
en in de metro kom ik maar enkele mensen tegen, sommige met mondkapjes. 
Als ik om kwart over acht aankom bij Kerk & Buurt staat de eerste bezoeker al voor de deur, een wat oudere Surinaamse 
vrouw. Zodra ik haar binnen laat zijn haar verhalen niet te stuiten. Verhalen over haar zoon (en wat collega Arnold voor hem 
betekend heeft), over de Surinaamse keuken, over haar pleegzoon die naar Suriname ging om te sterven omdat hij niet wilde 
dat zijn pleegmoeder het zou meemaken  Tussen de verhalen door krijg ik het met moeite voor elkaar om een kop koffie voor 
ons tweeën te zetten, natuurlijk met voorverpakte koekjes. We hebben samen plezier over mondkapjes die ik voor haar heb 
besteld. Ze wil eigenlijk een felgekleurd mondkapje, net als ik. Aan de koffie vertelt ze een langer verhaal van de man die met 
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haar trouwde, om haar vervolgens achter te laten met grote schulden, terwijl hij zelf in Suriname de bloemetjes buiten zette. 
Elke keer weer oefende hij druk op haar uit om hem geld te sturen. Gek werd ze ervan! Toch weerhield het haar niet om hem op 
te halen uit Suriname toen hij daar ziek werd. Hij heeft alzheimer. Ze nam hem mee naar huis en zorgt nu al vijf jaar voor hem. 
Als zij vertrokken is ontmoet ik een jonge vrouw met een baby van een paar maanden. Ze is uit Afrika hierheen gekomen om 
te trouwen. Vanaf het begin was de relatie slecht. Ze zit nu midden in een scheiding en is wanhopig omdat de situatie thuis 
onder hoogspanning staat en haar partner heeft aangekondigd haar over twee weken op straat te zetten. Ze vertelt dat ze 
nooit liefde van hem heeft ontvangen, ook niet toen hun eerste zoontje na acht maanden in de buik overleed. Eenzaam en 
verlangend naar een arm om haar heen ontmoette ze op vakantie een andere man, die haar zwanger maakte. Hij is de vader 
van de baby met wie ze nu in de armen zit. ‘Ik heb geen plek om te wonen, help me!’ Ik luister naar haar en leg uit dat ik 
vrijwel niets kan doen. Pas als ze echt buiten moet slapen, kan ze via de GGD een opvangplek krijgen. Teleurgesteld en angstig 
gaat ze weer weg. Stomme corona: wat had ik graag mijn arm om haar heen geslagen!
Er komt nog een Afrikaanse vrouw langs; ze komt ongeveer één keer per maand. Ze wacht op een uitspraak over haar 
asielprocedure op medische gronden. Ze is zeer aangeslagen deze keer. Ze vertelt dat een vriendin, net als zijzelf zonder 
verblijfsvergunning, vorige week plotseling in haar slaap is overleden. Haar hart is gewoon gestopt met kloppen. Was de stress 
haar te veel geworden? Ze vertelt dat ze verdrietig is en bang omdat ze zich niet goed voelt. Ze is bang dat ze zelf iets ernstigs 
mankeert. Ze is bang om te sterven, net als haar vriendin. Ook al probeert ze met alle macht hoop te houden, ze is bang voor 
de toekomst. We bidden samen om hoop. 
Aan het eind van de Hemelvaartsochtend verbaas ik mij over deze sterke vrouwen. Maakten ze verstandige keuzes? Ach… wie 
ben ik om te oordelen en te beoordelen in welke omstandigheden ze precies tot die keuzes kwamen? Wat een schrijnend lijden 
moeten zij het hoofd bieden. 
Jezus, waarom gebeurt dit allemaal terwijl U koning bent? Ik weet het niet! Eén ding weet ik wel: het leven van deze 
sterke vrouwen is gezien. Gezien door Koning Jezus. Hij weet hoe het voelt om te lijden door onrechtvaardigheid, armoede, 
eenzaamheid, pijn en angst voor de dood.
Ik voel me bevoorrecht dat deze vrouwen hun vertrouwen aan me geven. Ze laten me binnen in hun leven. Ze vertellen over 
hun wanhoop en samen kunnen we op zoek naar iets van hoop. 

"Ik heb vijf jaar gezeten . . . . op een bankje in het park."



ACTIVA  2020 2019

Vaste activa 
Inventaris  - -  
Waarborgsom huur 2.700 2.700 

Totaal Vaste activa 2.700 2.700

Vlottende activa  
Vorderingen 20.113 19.010 

Liquide middelen
Totaal liquide middelen  35.269 40.161   

        
Totaal Activa  58.082 61.871 

Balans per 31 december 2020 (in euro’s)  
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PASSIVA  2020 2019

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserve 25.444 34.411

Voorzieningen    
Overige voorzieningen  3.083 5.936 
 
Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren 516 3.266
Belastingen en premies sociale verzekeringen   5.462 2.384   
Overige schulden  3.447 2.652 
Overlopende passiva  20.130 13.222

Totaal Kortlopende schulden 29.555 21.524  
    

Totaal Passiva  58.082 61.871  
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  2020 2019

Baten 
Totaal Baten 152.430  193.526  

Exploitatie kosten  
Personeelskosten  118.821  111.776 
Overige personeelskosten  4.342  13.226  
Huisvesting  16.656  16.407  
Algemene kosten  21.284  26.338  

Beheerslasten 161.103   167.747  

Exploitatieresultaat (8.673) 25.779

Financiële baten en lasten  
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  - 26 
Rentelasten en soortgelijke kosten (294) (333)

Som der financiële baten en lasten (294)   (307)  
        

Resultaat  (8.967)   25.472 

Staat van baten en lasten 	
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Onze vrijwilligers:
Kofi Awuku 
Len Boon
Elvira Monte
Trees van Galen
Marga van Kan
Henk Verberne
Silvia Visscher
Shemaines Woldetinsae
Anna Hagemeijer
Rishan Geresus
John Norah
Jurgen Dragtenstein
Rien Frankenhout
Tine Ras
Rietje Hermes
Meikina van Ingen
Wijnand Abma (website) 

Onze ondersteuningscommissie:
Rien Frankenhout
Jurgen Dragtenstein
Tine Ras

Onze professionals:
Arnold van der Snoek
Rianne Bos-Waagmeester

Ons bestuur: 
Ben Broerse
Rien Frankenhout
Kees van Amesfoort
Henk Verberne



 

Nawoord voorzitter

Na het lezen van dit jaarverslag – veel dank daarvoor! – bekruipt ook u vast hetzelfde gevoel dat de bezoekers, vrijwilligers en 
professionals van Kerk & Buurt-Noord in 2020 tot in hun vezels voelden: hoe kunnen we ooit met al de opgelegde coronamaatregelen 
de warme gemeenschap zijn die we willen zijn? Met anderhalve meter afstand van elkaar en met vijf bezoekers de inloop bezoeken, de 
viering beleven in plaats van met twintig buurtgenoten of meer samen in een ruimte? Veel activiteiten moesten we zelfs annuleren om 
de veiligheid te kunnen garanderen. Onze bezoekers, professionals en vrijwilligers hebben alleen met veel moeite kunnen doen waarin 
zij voorheen zo sterk waren: een veilige ontmoetingsplek in Noord creëren. Natuurlijk, met een handvol bezoekers in de huiskamer kan 
het ook gezellig zijn. En even buiten op je beurt wachten voor het spreekuur kan geen kwaad. En jezelf telkens opnieuw inschrijven bij 
binnenkomst en continu je handen wassen… alles went. Soms kon je er boos om worden en als Kerk & Buurt vol was, lag de eenzaamheid 
op de loer. Ja, het jaar 2020 zal ons allemaal lang heugen. Gelukkig niet alleen negatief, want er is ook een groot lichtpunt. Juist in deze 
bange tijd wil God er voor ons zijn. Als rotsvast en vurig baken. Velen van ons hebben dat mogen ervaren. Met dat Licht kunnen we meer 
donkerte aan dan we ooit van onszelf hadden vermoed. Daarom kijken we met grote dankbaarheid terug op het jaar 2020 en zijn we 
2021 inmiddels vol vertrouwen ingetrokken, wetend dat onze Helper sterker is dan een virus. 

Namens het bestuur,
Ben Broerse, 
Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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Vergaderen op afstand tijdens de coronacrisis.
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Ons werk werd in 2020 mogelijk gemaakt dankzij: 

Gemeente Amsterdam

Kansfonds

Kansfonds i/z Fonds Franciscus

Konferentie Nederlandse  
Religieuzen (PIN)

Diaconie Evangelisch-Lutherse  
Gemeente Amsterdam

Landelijk Netwerk  
Dak-Missionair Beweging

Oranje Fonds

VSBfonds

DELA Fonds

Haëlla Stichting

Stichting Tiny en Anny Van Doorne Fonds

Diaconie v/d Protestante Gemeente te  
Amsterdam-Noord

Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn

Diaconie Protestantse Gemeente Durgerdam

Particulieren



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


