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Groei mee! Uw steun is van harte welkom.

Groeien doe je sámen
Het jaar 2014 was voor Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord in veel opzichten een jaar van groei. Groei is goed,

meestal tenminste. Behalve als je het over de problematiek hebt in een oude stadsbuurt. Nog meer dan in voorgaande
jaren klopten buurtbewoners bij ons aan voor hulp. Die vragen hadden betrekking op een breed spectrum van nood:
van geldnood tot geestelijke nood en van woningnood tot relatienood.

Onze professionals en vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om naast en tussen deze hulpzoekende

buurtbewoners te staan. Om samen naar oplossingen te zoeken. Gelukkig vaak met positief gevolg, maar regelmatig
stonden ook wij met lege handen.

Wat centraal stond was het oog voor het individu. Vanuit onze presentiebenadering zoeken we geen snelle oplossingen,

maar duurzame die wel meer energie, tijd en geduld vragen. In een snel veranderende samenleving is het goed aan dit
principe vast te houden.

Groei was er ook in het besef van de bestuursleden en professionals dat de focus voor de komende jaren gericht moet

zijn op hoe we de gevolgen van die toenemende hulpvraag en het groeiend aantal bezoekers het hoofd bieden.

Groei ook in de vraag van bezoekers naar zingeving en religie en het nadenken daarover met buurtgenoten en pastores.

Vanuit onze christelijke inspiratie is in 2014 daarvoor (als pilot) een vorm van vieren tot stand gekomen, met een groeiend
aantal deelnemers.

Niet op de laatste plaats zagen we groei in het verantwoordelijkheidsgevoel van de bestuursleden, zodat Marith

de Vries en Arnold van der Snoek hun aandacht in de toekomst nog meer kunnen richten op de nood en behoefte van
buurtbewoners. Zo was 2014 een jaar van groei, in alle opzichten. En dat groeien deden we sámen.
Namens de professionals, vrijwilligers en bezoekers,

Ben Broerse, voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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1 Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
Elke hulpvraag en elk individu is hier welkom

Kerk & Buurt Amsterdam-Noord biedt gemeenschapsvorming, zingeving, praktische hulp en ondersteuning in enkele van
de armste wijken van Amsterdam-Noord. Dat doen we voor en met buurtbewoners die hulp en bijstand nodig hebben.

Elke hulpvraag en elk individu is welkom. Wij zijn er voor de buurtbewoners door met hen op te trekken, vanuit ons pand aan
de Adelaarsweg, maar ook op straat of bij hen thuis. We zijn er om te helpen in geval van nood. Maar ook om relaties tussen
mensen te versterken en te bouwen aan gemeenschap. Daarom ontwikkelen we activiteiten op het gebied van ontmoeting,
buurtopbouw en samen leren. Voor wie maar wil bieden we een inloopruimte in ons pand. We werken aan maximale
resultaten door samen te werken met organisaties, kerken en maatschappelijke groepen.

Bezoekers vertellen over Kerk & Buurt Noord

Somira:
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‘Ik kom graag bij Kerk & Buurt voor de gezelligheid en omdat ik mij hier veilig voel.
Als ik ergens over wil praten luisteren Marith en Arnold goed. Het eten is hier prima en
ik vond het erg leuk dat ik mee mocht naar het kerstdiner in het hotel.
De foto’s die ik daarvan kreeg vind ik ook erg mooi!’

2 Een jaar vol activiteiten en samenzijn
Huiskamer & Spreekuur
De Huiskamer, waarvan de deur elke dinsdag en donderdag open staat, is in 2014 wisselend bezocht, met tien tot vijftien

bezoekers per dag. Met een vaste kern bezoekers en ook regelmatig nieuwe gezichten. De sfeer was goed en ontspannen,
al moest een vrijwilliger of professional wel eens een bezoeker op zijn/haar gedrag aanspreken. Er werd gesjoeld,
gepuzzeld en rummikub gespeeld, en tussen de middag broodjes en soep gegeten.

Tijdens het Spreekuur hielpen we met brieven schrijven en zochten we naar de oorzaak en een duurzame oplossing van

problemen en vraagstukken. We verwezen ook regelmatig door, maar zorgden dan wel dat we op de hoogte bleven van de
vorderingen van die hulp. Ook schakelden we bijvoorbeeld ons Ondersteuningsfonds in.

Elke dinsdag

en donderdag

Huiskamer en
Spreekuur.
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Buurtmaaltijd & Viering
Op elke eerste woensdag van de maand verzorgen wij een Buurtmaaltijd voor buurtbewoners. De populariteit groeide en
daarmee is het druk, vaak net even te druk. Met 25 bezoekers zaten we eigenlijk aan onze maximale capaciteit van ons
pand. Toch is het ons gelukt deze maaltijd een keer met zo’n 30 personen te nuttigen.

De tweede Buurtmaaltijd-activiteit is gekoppeld aan onze vieringen. Deze vieringen voldoen aan een behoefte van onze
bezoekers naar zingeving. Deze vieringen zijn een nieuw initiatief en gebeuren in samenspraak met de Protestantse,

Doopsgezinde en Rooms-katholieke kerken in Noord. Telkens was er een andere voorganger die de ‘dienst’ met een aantal
bezoekers voorbereidde. Dit vergroot de betrokkenheid en de binding met de buurt. Maar ook Arnold en Marith ‘gingen

voor’. De thema’s van de vieringen zijn uit het leven gegrepen, zoals het WK Voetbal in juni. De vieringen vonden plaats in

ons huurpand aan de Adelaarsweg en werden bezocht door gemiddeld vijftien buurtbewoners. Na afloop van de vieringen
werd er samen lekker gegeten en werd er volop nagepraat. De maaltijd wordt bereid door vrijwilligers van de vijf lokale

kerkelijke gemeenten: de drie PKN-kerken, Doopsgezinde gemeente en de Rooms-Katholieke kerk. Zo ontstond ook meer
integratie en cohesie in de buurt. Afgelopen jaar vormden deze vieringen een pilot voor ons project ‘Het
Dit project gaat in 2015 van start.

Buurtmaaltijd. Sociaal en heerlijk!
8
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leven delen’.

Sport verbroedert
Marith vertelt over een van de vieringen: ‘Sport verbroedert! De met oranje vlaggen versierde huiskamer stroomt langzaam

vol met bezoekers voor de viering en het voetbal. Want de bezoekers en ik zelf willen deze WK- wedstrijd niet missen.

Arnold leidt de viering die gaat over de barmhartige Samaritaan. Bezoekers hadden in een voorgesprek laten weten dat zij

naastenliefde een belangrijk thema vonden voor deze viering. Omdat ze er soms zo weinig van zien in de wereld. Tijdens

de vieringen luisteren we naar muziek, branden een kaars, bidden en denken na over naastenliefde. Er wordt uitgelegd dat

de barmhartige Samaritaan nog barmhartiger is dan hij lijkt, omdat hij eigenlijk helemaal niet omging met joden. Terwijl

de man die hij hielp, een jood is. Hierin is hij een voorbeeld hoe wij voor onze naaste kunnen zijn. We denken na over wat

jij je naaste wil toewensen. Dit wordt opgeschreven op een klein briefje en doorgegeven aan elkaar. Toch ervaren we soms

helemaal niet de hulp en liefde van onze naasten. Daarom kijken we naar een filmpje over een hardloper die tijdens zijn

run geblesseerd raakt. Hij strompelt verder over de baan. Zijn vader komt de tribune af en ondersteunt hem, zodat hij toch

de finish bereikt! Het filmpje vormt een mooie link naar God, onze hemelse Vader die zoveel meer barmhartiger voor ons is

en natuurlijk vormt het ook een bruggetje naar de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Het eten wordt opgeschept,

de televisie gaat aan en aanmoedigen maar! Samen kijken is toch een stuk leuker dan alleen; de doelpunten vieren we samen!’

E e n v i e r in g , e e n m a a lt ij d e n W K- v o e t b a l o p é é n av o n d !

Aanpoten in de keuken.
Groeien doe je sámen |
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De vieringen in samenspraak met de diverse kerken in Noord. Daarna een maaltijd. Succesvol le nieuwe activiteit!

Persoonlijk verhaal
Tijdens de Buurtmaaltijd in mei wilde een bezoeker rondom het thema Vrijheid graag een ervaring delen van 7 mei 1945.

Hij was toen 16 jaar en heeft de beschieting op de Dam meegemaakt, twee dagen na de capitulatie; er vielen 22 doden en
honderd mensen raakten gewond. Het verhaal dat hij voorlas had hij destijds opgeschreven. Ook vertelde hij ons dat die

ervaringen van toen allemaal weer bovenkomen wanneer hij op de Dam komt. ‘Het gaat niet over, maar ik wil het nu wel

eens kwijt’, zei hij.

De andere bezoekers waren geraakt door zijn persoonlijke verhaal en vonden het erg goed dat er ruimte werd geboden om
het te delen.
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Projecten
Project ‘Samen voor Elkaar’
Het project ‘Samen voor Elkaar’ heeft ten doel kwetsbare (en eenzame) mensen duurzaam te begeleiden naar een toekomst
met meer eigenwaarde, grip op het leven, met participatie in de samenleving en minder afhankelijkheid van (overheids-)

instellingen. Dit in tegenstelling tot de uitzichtloosheid van de veelheid aan complexe problemen waaraan zijzelf niet op
eigen kracht kunnen ontsnappen. Dit bereiken we onder andere door:

❂

Bestaande buurtprocessen uit te breiden, te verdiepen en/of te doen laten ontstaan, waarbij buurtbewoners zorg

aan elkaar besteden, de buurt door gemeenschapsvorming leefbaarder wordt en complexe problematieken in een
vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en aangepakt.

❂

Intensieve contacten aan te gaan waarin wederkerigheid een belangrijke rol speelt.

❂

Coördineren, hulp bieden en begeleiden, en/of doorverwijzen en monitoren van hulpverlening aan groepen kwetsbare
mensen.

❂

Door mensen met een zelfde problematieke achtergrond bij elkaar te brengen - kleinschalig omdat dit vertrouwen
wekt - ervaren zij dat ze niet de enige met problemen zijn en zij ook van elkaar leren vol te houden, door te zetten en
elkaar te adviseren in de aanpak van de problemen.

Bezoekers vertellen over Kerk & Buurt Noord

Ananda:

‘De mensen die werken bij Kerk & Buurt vind ik warm, hartelijk en begaan!
Verder vind ik het fijn dat er doorgaans gezonde voeding wordt geserveerd.
Dat God genoemd wordt tijdens de vieringen vind ik een must. Ik ben erg dankbaar!
Ook voor de maaltijden die ik gratis mag ontvangen.’

Groeien doe je sámen |
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Project ‘Samen Verder’
Met ons mentoraatsproject ‘Samen Verder’ bieden we sinds 2008 buurtbewoners sociaal mentoraat aan.

Onder andere aan alleenstaande moeders, gezinnen en individuen. Via dit persoonlijke mentoraat helpen we hen weer

in hun eigen kracht te komen door ze te helpen hun sociaal isolement te doorbreken, de problemen daadwerkelijk aan te
pakken en ze meer zelfredzaam te laten zijn. In het begeleidingsproces is er een periode van opbouwen van contact en
vertrouwen. Hierna wordt een beschrijving gemaakt van de huidige situatie en de mogelijke knelpunten/uitdagingen.

Dit wordt zoveel mogelijk met inbreng van de betrokkene geformuleerd. Van hieruit wordt afgesproken aan welke vragen
wordt gewerkt en op welke wijze en wie daarbij betrokken kunnen worden. In de loop van de begeleidingsrelatie kan de

intensiviteit verminderen of de betrokkenheid kan zich verleggen. Zo kan ruimte ontstaan om met nieuwe mensen contact
aan te gaan. In de loop van deze mentoraatsperiode zijn momenten van evaluatie ingebouwd op grond waarvan het

handelingsperspectief wordt bijgesteld. Er is vaak afstand tot andere hulpverlening of er zijn juist (te) veel hulpverleners
bij betrokken. Uitdaging is dat ook de dienstverlening verbetert, waarbij de zeggenschap van de betrokkenen vergroot

wordt. Door onze laagdrempelige en bemiddelende werkwijze wordt er een nieuwe toekomst zichtbaar, met grip op het
eigen leven en vat op de problemen. Bij sommigen werden daardoor eindelijk de problemen grondig aangepakt en bij
anderen werd terugval voorkomen.

Bezoekers vertellen over Kerk & Buurt Noord

Hannelore:

‘In het begin vond ik die diensten helemaal niks! Dat hele geloofsgebeuren
vond ik niets! Maar als ik nu bij de vieringen ben vind ik het toch wel leuk!
Verder vind ik Kerk & Buurt een plek waar je wordt opgevangen als het nodig is.
Dat is fijn, ik raak namelijk wel eens in paniek. Dan heb ik een punt nodig
waar ik met beide voeten op de grond kom.’
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Bezoekers vertellen over Kerk & Buurt Noord

Dolph van der Veen:

‘Overpeinzing:
Daar alleen kan Liefde wonen.
Daar alleen is het Leven goed.
Als men blij en ongedwongen alles voor elkander doet.
Gedicht van Vader Cats.

Dus een Nederlandse tekst, voor allen te kunnen lezen. De uitstraling van dit gedicht is bij
binnenkomen voelbaar. Daarom is het fijn om naar de Adelaarsweg als Gast te zijn. Culturen hebben
hun eigen waarde. Deze kunnen hier geventileerd worden, gewoon jezelf te zijn. Letterlijk proeven,
via een Etensbord, is heel leuk. Denk dat dit de Kracht is, om met elkaar je hier Thuis te voelen. Als
niet, met een Christelijke opvoeding, is vertoeven hier gewoon prettig. Ga door met uw mooie werk.’

Project ‘Praktische Ondersteuning en Gemeenschapsvorming’
Ons project ‘Praktische Ondersteuning en Gemeenschapsvorming’ is in 2012 gestart om gemeenschapsopbouw en

participatie in de oude wijken van Noord te versterken. Mede doordat bezoekers zelf meer bekendheid hebben gegeven
aan onze Huiskamer en Buurtmaaltijd en onze vrijwilligers daarbij als gastheer/gastvrouw daadkrachtig en hartelijk

optraden, was dit project succesvol: de vaste bezoekerskern voor de Huiskamer en Buurtmaaltijd is de afgelopen jaren sterk
in omvang gegroeid. Het mooie effect hiervan is dat buurtbewoners met diverse problemen meer met elkaar in contact
kwamen, waardoor deze ervaringsdeskundigen ook elkaar met raad en daad gingen bijstaan. Bezoekers werden zo ook
dienstbaar aan elkaar: ze kwamen tot de conclusie dat hun eigen problemen niet uniek zijn. Zo gingen ze bij elkaar op
bezoek en deden soms boodschappen voor elkaar.

Groeien doe je sámen |
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Project ‘Huiskameractiviteiten’
Door ons project ‘Huiskameractiviteiten’ vergaten mensen even hun dagelijkse problemen. Er werd gelachen, gezongen,

aandachtig gewerkt, lekker gesmuld en vooral genoten. En weken later werd er vaak nog met veel plezier op teruggekeken.
De opkomst voor deze activiteiten varieerde tussen de zeven tot achttien deelnemers. Begin 2014 hebben we de laatste
activiteit van dit project gehad. Op 11 februari verzorgde De Muziekstraat voor de bezoekers een extra Zangworkshop.
We zongen bijvoorbeeld met elkaar een lied over Amsterdam-Noord. Het hoogtepunt van de Zangworkshop was het
samen zingen van de klassieker ‘Zing vecht huil bid lach werk en bewonder’. De deelnemers genoten!
Eén van hen zei: ‘Zingen helpt om even niet aan sores van alledag te denken’.

Het liefst gaan we in 2015 weer allerlei Huisactiviteiten inplannen, maar dan moeten de financiën daarvoor wel toereikend
zijn. Want wij hebben duidelijk gemerkt dat de activiteiten mensen veel plezier geven, waardoor ze even uit de sleur van
alledag komen.

Huiskameractiviteiten doen de dagelijkse zorgen even vergeten.
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Kerstacties
Het traditionele kerstdiner voor buurtbewoners vond in 2014 plaats in een luxe hotel, het NH-Hotel

in Amsterdam-Noord, beschikbaar gesteld door de Rotary die dit evenement jaarlijks verzorgt. In de

kersttijd mochten we ook een flink aantal mensen in armoedige omstandigheden verblijden met een
kerstgift, traditioneel betaald door het lokale Augustijner fonds Prosan.

Op Eerste Kerstdag verwelkomden we in ons pand onze bezoekers in een sfeervol versierde huiskamer
en verzorgden we met en voor hen een gezellige kerstlunch. Zo doorbraken we voor een flink aantal
bezoekers de beruchte ‘kerst-eenzaamheid’.

Kerst bij Kerk & Buurt...

... maar ook in het N H-Hotel, dankzij de Rotary!

Groeien doe je sámen |
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Dagje uit
Ons jaarlijkse dagje uit ging 13 augustus naar attractiepark De Goudvis in Sint Maartenszee, samen met bezoekers van

het Leefkringhuis in Noord. Marith doet verslag: ‘Met een volle bus rijden we richting Sint Maartenszee. Bij attractiepark

de Goudvis aangekomen is het leuk om te zien hoe snel de kinderen het terrein verkennen en zich op alle speeltoestellen

storten! Dat, terwijl de volwassenen zich lekker in de het zonnetje positioneren om te genieten van koffie, thee, koek, een

leuk gesprek of zelfs een breiwerkje. Rond een uur of

twaalf klinkt door de luidspreker het verzoek om zich

te verzamelen voor de lunch. In de middag verdwijnen

er wat mensen richting zee die zich daar prima in

het water vermaken. Terwijl de rest thee drinkt in de

zon, schommelt, waterfiets en skeltert. Het was een

heerlijke dagje even helemaal weg!’

Prachtig weer tijdens het jaarlijkse feestje: een dagje uit naar De Goudvis.

16
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in memoriam
Pat r i c i a S e v e s t r e

✴

1 5 - 0 6 - 1 9 6 3     ✝ 2 1 - 0 2 - 2 0 1 4

In 2014 moesten we afscheid nemen van een van onze loyale en

hartelijke vrijwilligers, Patricia Sevestre. Haar plotselinge overlijden was
voor alle betrokkenen bij Kerk & Buurt Noord een ingrijpende

gebeurtenis vanwege haar nauwe

betrokkenheid bij de bezoekers en

vrijwilligers van de Huiskamer en de

Buurtmaaltijd.

Fa r a h

✝

02-06-2014

Op 2 juni 2014 overleed bezoekster Farah aan kanker.

Haar eigen credo was: ‘Degene die geneest is God, degene die weet

wanneer ik ga is God’. We hebben genoten van haar aanwezigheid in de
huiskamer en bij de maaltijden. Het kenmerkte haar dat ze zo sociaal,
eerlijk en oprecht was. Dit kwam ook tot uiting in de gesprekken met
Farah over leven en zingeving.

Groeien doe je sámen |
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3 Kennismaken, kennis delen en
kennis bevorderen
Op bezoek bij…

Namens Kerk & Buurt-Noord heeft Arnold van der Snoek op zondag 2 februari een bezoek gebracht aan de kleinste kerk van
Amsterdam, te weten de Doopsgezinde Kerk aan het Meerpad in Amsterdam-Noord om tijdens de dienst over ons werk te

vertellen en de relatie te verstevigen. Op zondag 9 maart verzorgden Riek, Marith en Arnold in de Protestantse kerk De Ark
(tijdens de dienst) een presentatie over Kerk & Buurt Noord. En op 24 september gaven Marith en Arnold aan de leden van

de Rotary uitleg over ons werk bij Kerk & Buurt in Noord. Ook werd daar het belang van het jaarlijkse uitje naar De Goudvis
benadrukt, een activiteit die twee Rotary-serviceclubs in Amsterdam-Noord bekostigen.
Jan vertelt

over zijn

verleden als

dakloze.

Studenten

van de Hogeschool
Windesheim

krijgen les bij
Kerk & Buurt.

Bezoek van…
Op 19 februari verzorgde onze coördinator Arnold, in onze Huiskamer, aan zo’n 30 studenten van de Hogeschool

Windesheim een les over diaconaat en spiritualiteit vanuit het perspectief van het werk van Kerk & Buurt Noord.

Op 17 mei kregen we werkbezoek van kerkenraadsleden van de Protestantse kerk van Halfweg/Zwanenburg. Op zondag
25 mei maakten we onderdeel uit van de jaarlijkse Kerk & Moskee-loop en ontvingen we een tiental belangstellende

passanten. Op 2 oktober interviewden vier studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening in onze achtertuin onze

vaste bezoeker Jan over zijn verleden als dakloze. We kregen op 9 september aan de Adelaarsweg bezoek van Kerk in Actie
met jonge theologen die uitgezonden worden in het kader van Bijbellezen in context.
18
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Ruimte voor Taalles
We hebben in ons pand ook wekelijks ruimte geboden aan Taalles van het ABC, het Amsterdams Buurvrouwen Contact.

Twee deelnemers - Maybol en Khatereh - vertellen over de taallessen van het ABC: ‘Wij hebben bij ABC met zeven vrouwen

les. Elke vrijdag van half tien tot half twaalf. Wij vinden het leuk. Wij vinden docent aardig. Wij lachen samen vaak. Wij leren

luisteren, uitspreken, beetje schrijven. Wij kennis maken samen. Onze klas is heel actief. Wij leren interessant onderwerp.
Het is kleine kamer, maar het is heel gezellig bij Kerk & Buurt’.

Stagiaires
We boden in 2014 een stageplaats aan drie HBO-stagiairs: Hadassa van de Griend, Pieter Auke van den Berg en voor kortere
tijd ook Joshua H. Joseph. Zij waren betrokken bij de huiskameractiviteiten en de maaltijden. Hun aanwezigheid betekende
nieuwe, extra aandacht voor de bezoekers, plus natuurlijk nuttige reflectie op ons werk.

Eén van hen – Hadassa - vertelt: ‘Elke dag was anders. Ik heb te maken gehad met emotionele personen, waardoor ik enerzijds

het verlangen kreeg om een knuffel te geven, en anderzijds de eis voelde om professioneel te blijven. Andere keren was ik in

gesprek over het onderwerp spiritualiteit, waardoor ik te maken kreeg met verschillende meningen. Ook heb ik mogen zien

hoe mensen werden geholpen op financieel gebied. Stuk voor stuk waardevolle leermomenten waarbij ik gewezen werd op mijzelf,

aangezien ik, naast het bieden van een luisterend oor, dicht bij mijn persoonlijke standpunt moest blijven. Mijn stage bij Kerk &

Buurt heeft gemaakt dat ik nu weet in welke richting ik moet denken voor mijn toekomst.’

Overlegnetwerk
Ons overlegnetwerk in Amsterdam-Noord bestond hoofdzakelijk uit het Professional Overleg (overleg georganiseerd

vanuit het stadsdeel voor afstemming tussen alle instanties die in de wijk betrokken zijn bij de inzet voor een leefbaardere
aandachtwijk), het Pastoraal Diaconaal Overleg (overleg tussen pastores en diakenen van de PKN, RKK, Lutheranen en

Doopsgezinden), het Oecumenisch Pastores Overleg (overleg tussen pastores en geestelijk verzorgers in Amsterdam-Noord) en het
Presentie Overleg(overleg tussen het Leefkringhuis, Buurtcentrum De Meeuw en Kerk & Buurt-Noord). Bij al deze overleggen werd
informatie uitgewisseld, actuele thema’s rond armoede en WMO besproken en onderlinge banden versterkt.

Groeien doe je sámen |
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4 Onze medewerkers en hun beleving
Vrijwilligers

      De ruggegraat van ons buurtwerk
In 2014 zijn er vrijwilligers bijgekomen, maar ook weggegaan. Zij stopten om gezondheidsredenen, verhuizing,

studie of werk. Telkens namen we gepast afscheid. Zoals van Anna Stolk en Ingrid Sas. Gelukkig mochten we ook nieuwe
vrijwilligers verwelkomen, zoals Shemaines Woldetinsae, Heleen Posno en Leili Alisades. Elke nieuwe vrijwilliger wordt
gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger die de nieuweling wegwijs maakt binnen het werk van Kerk & Buurt Noord.

Juist ook buurtbewoners die beter Nederlands willen leren bieden wij als vrijwilliger een plek. Sowieso zijn vrijwilligers
erg belangrijk – zij vormen de ruggegraat van ons buurtwerk. Bestuur en professionals zijn enorm ingenomen met hun
waardevolle inzet.

Zonder vrijwilligers
geen maandelijkse
buurtmaaltijd!
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We vroegen een paar vrijwilligers aan te geven waarom zij bij
Kerk & Buurt Noord actief zijn:

Len Boon:

‘Ik zet me graag in voor anderen, want je leeft niet alleen voor jezelf.
Ik heb er zelf ook veel aan. Door naar anderen te luisteren leer je namelijk ook
steeds weer nieuwe dingen. Zo blijf je leren en ik beleef er veel plezier aan.
Gewoon steeds opnieuw geboren worden.’

Heleen Posno:

‘Ik vind het fijn vind om voor anderen iets te doen. Juist voor hen die in de
vergetelheid raken. Het geeft een goed gevoel. Bijvoorbeeld wanneer ik een gezonde
maaltijd hebt bereid. Dan is het een cadeau om te horen dat men de maaltijd heerlijk
heeft gevonden en men graag wil ik dat ik nog eens kook. Ook bij het naaigebeuren
probeer je anderen (die niet weten hoe het moet) te leren hoe dit werkt.
Het mes snijdt aan twee kanten want ook ik ben alleen, en ik kan het nog doen,
en kom met veel plezier deze kant op.’

Trees van Galen:

‘Met wie je ook bent als vrijwilliger, het is altijd goed en
prettig om er voor de bezoekers een mooie en gezellige ochtend van te maken.’

Henny de Goede:

‘Het is een plek waar iedereen binnen kan komen.
Iedereen is welkom. En zelf ben je dan ook onder de mensen en geniet
je er ook van de gezelligheid.’

Groeien doe je sámen |
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Bezoekers vertellen over Kerk & Buurt Noord

Zwanny Dik:

‘Ik ben heel erg blij met Kerk & Buurt! Ik ben altijd blij als ik jou weer zie Marith!
Ook Arnold vind ik begripvol! Ik word altijd hartstikke goed geholpen.
Zonder dat was ik in een heel erg diep gat gekomen. Weet je hoe vaak ik nog aan Farah denk?
Het is gewoon niet waar, ligt ze daar onder de aarde. Ondanks dat ze moslim was,
voelde zij zich goed en veilig bij jullie en heeft ze gezorgd dat ik ook bij jullie terecht kan.
Raar dat je de dood niet kan accepteren gewoon. Ik wil ook zeggen dat ik trots op jou ben, Marith!
Ik vind het knap wat je weet en hoe je me helpt!’

Deskundigheidstraining
De vrijwilligers hebben in 2014 in ons eigen pand een dag deskundigheidstraining gevolgd over het thema ‘Sfeer’ en dit

uitgewerkt rondom drie vragen: ‘Welke sfeer proef je in de Huiskamer?’ Welke sfeer neem je zelf mee? Welke sfeer zou je

graag willen zien in de Huiskamer?’ De vrijwilligers waarderen deze praktische trainingen-op-maat en zijn zich bewust van
het nut van voortdurende deskundigheidsbevordering.
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Bestuur
Het bestuur heeft eveneens een druk jaar achter de rug. Samen met de professionals is intensief nagedacht en gesproken
over beleidsvorming voor de komende jaren. Wie zijn we en wat willen we voor de buurt betekenen? Onze visie en

besluiten hebben we vastgelegd in ons Beleidsplan 2015-2018 met als titel ‘Groei onder druk’. Rode draden zijn ‘groei’
naar meer eigenwaarde en zelfbeheer/zeggenschap van kwetsbare mensen en ‘groei’ vanwege de toenemende

hulpvraag en ‘professionalisering’ van de organisatie, noodzakelijk door de terugtrekkende overheid en het streven naar
de participatiemaatschappij. De rol van Kerk & Buurt Noord is in dat beleidsstuk concreet vastgelegd. Het vijfkoppige
bestuur heeft een training gevolgd om bepaalde taken van de twee professionals over te kunnen nemen. Met name
organisatorische werkzaamheden, zodat de professionals meer tijd kunnen besteden aan hun kerntaken.

Professionals
Beide professionals hebben een intensief jaar beleefd. Het dienstverband van Marith breidden we eind 2013 al uit van

16 naar 24 uur per week. Arnold groeide verder in zijn functie van coördinator. Het bestuur is hen dankbaar voor hun niet
aflatende inzet, ook buiten ‘kantooruren’. Tijdens de doelstellings-, voortgangs- en functioneringsgesprekken hebben zij

het bestuur deelgenoot gemaakt van hun eigen wensen en toekomstbeelden. Naast de reguliere werkzaamheden - op zich
al een zwaar takenpakket – hebben Arnold en Marith zich met het bestuur ook intensief beziggehouden met overleg met

(lokale) bestuurders en fondsen, met beleidsontwikkeling, organisatie, communicatie en last but not least fondsenwerving.
Onze professionals zijn daarnaast bezig geweest met het in gebruik nemen van nieuwe computers en het nieuwe

netwerk inclusief centrale organisatie- en managementinformatie van de stichting ‘in de cloud’. Maar ook de opzet van

nieuwe media met bijbehorende content, zoals voor Facebook en de voorbereiding op een nieuwe website vergden van de
professionals veel tijd en creativiteit.

En niet op de laatste plaats hebben Arnold en Marith dit jaar ook training en werkbegeleiding ontvangen van externe
deskundigen om verder te kunnen groeien in (netwerk-)ontwikkeling, vaardigheden en professionaliteit.

Groeien doe je sámen |
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Dit zegt Marith over haar werk bij Kerk & Buurt Noord:

‘In mijn werk geniet ik van het contact met allerlei verschillende mensen! Zij laten mij een ander
stukje realiteit in Nederland zien. Bijzonder aan mijn werk vind ik dat ik bij mensen thuis mag
komen, en op die manier deel uitmaak van hun leven. Ik ben wel eens binnengekomen bij iemand
die behalve een TV en bedden geen meubels had, of bij iemand die op een betonnen vloer leefde.
Daar probeer ik dan in samenwerking met andere mensen of instanties zo snel mogelijk iets aan te
doen. In mijn werk merk ik dat lang niet iedereen een gelijke start maakt in de wereld, maar ik vind
dat mensen daar eigenlijk wel recht op hebben. Daarom wil ik mij inzetten voor
armoedebestrijding, want niemand kiest in welk land, bij welke ouders of met welk IQ je
geboren wordt.’
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En Arnold:

‘Naast de gezelligheid waarvoor mensen bij Kerk & Buurt komen, zijn er ook mensen die ons
opzoeken omdat het leven voor hen (te) zwaar is. Moedige mensen zijn dat! Want je vertelt
immers niet zomaar aan een vreemde al je problemen! In het contact wat dan volgt, zoeken
we samen naar structurele oplossingen. Maar ook doen zich situaties voor waar geen
oplossingen voor zijn. Dan worden zorgen en/of verdriet, kwetsbaarheid, gemis gedeeld.
Dan zijn we samen een tijdje stil, soms bidden we dan samen of praten we over geloof en
inspiratie wat kracht kan geven. In veel van deze contacten ontstaat wederkerigheid en wat
kunnen woorden nog toevoegen aan een omhelzing uit dankbaarheid, een speciaal voor mij
gekocht of gemaakt cadeautje in de vorm van een traktatie of een aardigheidje die ik mee moet
nemen voor mijn kinderen? Mooi ook om te zien hoeveel mensen, soms heel langzaam, en stapje
voor stapje, toch - zij het soms onder druk - kunnen groeien en uit schulden of sociaal isolement
raken. Opmerkelijk ook om te zien dat er aandacht voor elkaar ontstaat en men zich ook voor
anderen wil gaan inzetten. Terugkijkend op al die facetten van dit Kerk & Buurt-werk zie je dan
hoe belangrijk het besef is dat we allemaal de a(A)nder nodig hebben!’
Groeien doe je sámen |
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5 Beknopt Financieel Jaarverslag
Balans per 31 december 2014 (in euro’s)
ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Waarborgsom huur
Totaal Vaste activa

Vlottende activa 		
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa

2014
9.295,77
2.700,00
11.995,77

2.096,09
3.015,55
5.111,64

2013
217,93
2.700,00
2.917,93

2.301,88
22.820,50
25.122,38

								
Totaal Activa
17.107,41
28.040,31
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PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen 			
Pechpot
Kansenpot
Vakantiepot
Bijzondere aanvragen
Totaal Voorzieningen
Kortlopende schulden etc.
Nog te betalen schulden
Loonheffing / soc.lasten
Te betalen vakantiegeld
Af te dragen pensioenpremie
Voorziening ICT project

2014
(7.711,34)

509,85
1.026,50
8,33
1.008,85
2.553,53

2.486,73
4.897,83
2.789,54
4.211,12
7.880,00

Totaal Kortlopende schulden etc.
22.265,22
				
Totaal Passiva

17.107,41

2013
7.955,97

914,14
1.076,50
8,33
1.008,85
3.007,82

6.540,22
3.873,12
2.480,65
182,53
4.000,00
17.076,52  

28.040,31
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Staat van baten en lasten

2014
Baten
Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Overige inkomsten
Totaal Baten

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

103.500,00
1.541,55
414,20
105.455,75

93.418,80
1.871,95
173,65
15.908,44
9.993,52

2013
114.059,50
320,00
114.379,50

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

  121.366,36

110.577,63

243,30

834,65

								
Mutatie algemene reserve
(15.667,31)
4.636,52
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Vrijwilligers voor Huiskamer en Buurtmaaltijd:
Trees van Galen
Len Boon-de Graaf
Henny de Goede
Marga van Kan
Elvira Monte
Henk Verberne
Silvia Vischer
Patricia Sevestre ✝
Anna Stolk
Ethline Snijders
Regina Pepra Wadreh
Shemaines Woldetinsae
Heleen Posno
Leili Alisades
Vrijwilligers voor Ondersteuningscommissie:
Anna Stolk
Tine Ras
Rien Frankenhout
Vrijwilligers voor Bestuur:
Ben Broerse (voorzitter)
Kees van Amesfoort (fondswerving)
Gerwin Mondria (penningmeester)
Marga van Kan (namens vrijwilligers)
Piet Nieuwboer (secretaris)
Professionals:
Arnold van der Snoek (coördinator)
Marith de Vries

Weinig is veel
Jaarverslag 2013

| 29

Nawoord
Met elkaar hebben we in 2014 veel beleefd, ervaren, gedaan, bereikt en gedeeld. Daarover heeft u in dit jaarverslag het
nodige kunnen lezen en zien. Toch zijn er ook aspecten van het werk van Kerk & Buurt níet beschreven…

Zo hadden er in dit Jaarverslag 2014 verhalen kunnen staan over mensen die vertelden dat de periode van ongeneeslijk

ziek-zijn te lang duurde, en hoe vervelend het is als je door anderen wordt genegeerd of wanneer er (seksueel en psychisch)
misbruik van je is gemaakt. We hadden ook verhalen kunnen vertellen over deurwaarders die opmerkelijk begripvol waren
(en anderen juist weer niet) of verhalen over de consequenties (en oorzaak) van financiële problemen waardoor er geen

geld is voor de eerste levensbehoeften. Of verhalen over situaties waarin vragen werden gesteld of handelingen gepleegd

vanwege (gebrek aan) de zin van het leven. Of hoe daklozen en ongedocumenteerden juist kracht vinden om vol te houden.
In de meeste situaties konden we gelukkig - mede dankzij de vele partners in de buurt - veel betekenen.

We zijn God bijzonder dankbaar dat, hoewel beperkte financiële middelen ons parten speelden, we in 2014 met elkaar

zoveel hebben mogen betekenen voor kwetsbare mensen in Amsterdam-Noord. Mede daarom willen we aan het eind

van dit jaarverslag ook al die fondsen, particulieren, kerken en partners waarmee we hebben samengewerkt, van harte

dankzeggen. Natuurlijk bedanken we ook allen die ons met raad en daad gesteund en geholpen hebben. We hadden niet
zonder hen gekund. Dank daarvoor!

In 2015 staan we voor nieuwe uitdagingen. Naast nieuwe projecten willen we ook vaker - met meer vrijwilligers – ons huis
openstellen. Bovendien hebben we meer projectmatige en vaste inkomsten nodig. Wij hopen en bidden dan ook dat we in
2015 opnieuw op uw inzet en steun mogen rekenen!
Want: ‘groeien

doe je sámen’!

Arnold van der Snoek, Buurtpastor en Coördinator
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Ons werk werd in 2014
mogelijk gemaakt dankzij:
Commissie Prosan Amsterdam-Noord
Oranjefonds
Stichting Rotterdam
Diaconieën
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
Stichting Steunfonds BJA-COW
Stichting het RC Maagdenhuis
Rotary Club Amsterdam-Noord
Rotary Club Amsterdam-Nieuwendam
Stichting In ’t Veldwerk
Porticus Nederland
Particulieren
en anderen

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

Groei mee! Uw steun is van harte welkom.
Mocht u ons werk willen steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Word vrijwilliger bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord. Beperkt beschikbaar? Ook dan bespreken we
graag de mogelijkheden!

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

- Draag financieel bij aan het Ondersteuningsfonds: NL 80 INGB 0005 2232 91

t.n.v. Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom. Uw gift is een aftrekbare post voor de aangifte inkomstenbelasting,
omdat wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn.

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!

Kerk en Buurt Amsterdam Noord

