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 Voorwoord
Dit jaarverslag is anders dan dat van vorig jaar en van voorgaande jaren. Niet zozeer 
om de vorm, maar vanwege de omstandigheden waarin onze activiteiten plaats-
vonden. We hebben dit jaarverslag de titel gegeven ‘Bij de Bron’ omdat we in onze 
omgang met mensen samen mochten zoeken naar de bron van hun volhouden in de 
veelheid van de complexe situaties waarmee zij te kampen hebben; maar ook wijzelf 
waren in dit verslagjaar genoodzaakt ons te bezinnen en keuzes te maken rond 
de kern van ons werk. Daarover in ons nawoord meer. Mede dankzij de ongekende 
(levens)wijsheid en inzet van de mensen met wie wij optrekken, hebben we door 
kunnen gaan. Dit ging ten koste van onze fondswerving en de ontwikkeling van ons 
netwerk. Ons werk moest zich primair richten op de mensen in onze omgeving die 
‘het minst gezien en gehoord worden’. Want vanuit de Bron van ons handelen doet 
iedereen ertoe.

Bij de Bron, de kracht van de mensen met wie we omgaan…
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Kerk & Buurt Noord, 
betekenis in de buurt

Wij zijn een buurtproject in Amsterdam-Noord dat zich inzet voor de buurt en de 
mensen die er wonen. We ondersteunen ze bij wat nodig is voor hun welzijn én voor 
het samenleven in de buurt.
Momenteel zijn we rechtstreeks betrokken bij de levens van zo’n tachtig mensen in 
Noord. Daarnaast leveren we samen met diverse andere organisaties een bijdrage 
aan de kwaliteit van het leven in de buurt. We doen ons werk vanuit de inspiratie van 
het Evangelie.
Kerk & Buurt Noord bestaat uit een groep vrijwilligers, twee betaalde krachten en 
een bestuur. In totaal zijn we met zo’n twintig mensen. We werken vanuit een klein, 
maar gezellig pandje aan de Adelaarsweg in Noord. Ons werk wordt betaald door 
verschillende fondsen en kerken.

We willen in ons werk iets betekenen voor de mensen in de buurt. Dat kan van 
alles zijn: hulp bij het schrijven van een brief aan een instantie, luisteren naar een 
verhaal, iemand even op adem laten komen. Maar behalve op persoonlijk niveau, 
zetten we ons ook op een meer structurele manier in voor een leefbare wijk. Deels 
door netwerkopbouw, deels door het versterken van krachten en processen in de 
buurt. We vervullen een rol in de buurt in het kader van preventief armoedebeleid en 
buurtopbouw. Dat alles doen we samen met een groot aantal partners.

4 |



Onze activiteiten op een rij:
Huiskamer   Iedereen is welkom op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 13.00 uur. ‘Mensen zoeken 
gezelligheid bij ons. Ze kletsen wat met elkaar, puzzelen, sjoelen, spelen een potje Rummikub of zitten te 
breien. Heel simpel’, aldus vrijwilliger Thea. Doorgaans komen er zo’n zeven tot vijftien bezoekers.

Spreekuur   ‘Bij het spreekuur houden we ons bezig met praktische ondersteuning. Dan moet je denken aan 
het invullen van een formulier, het schrijven van brieven aan instanties, of bemiddelen bij een burenruzie’, 
legt buurtpastor Yvonne Smit uit. Het spreekuur is iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Buurtmaaltijd   Tussen de twintig en dertig mensen bezoeken de maandelijkse buurtmaaltijd. ‘Iemand 
die een keer geweest is, komt ook weer terug’, zegt vrijwilliger Frans. Iedere vrijwilliger die kookt voor de 
buurtmaaltijd voegt daarin een persoonlijk accent toe. Soms eten we Hollandse pot, andere keren een 
gerecht uit de landen waaruit sommigen van onze bezoekers komen.

Ondersteuningsfonds   Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord biedt in brede zin ondersteuning 
aan buurtbewoners. Onderdeel is een fonds voor financiële hulpaanvragen, bijzondere bijdragen en een 
‘pechpot’. Bij dat laatste gaat het om bijdragen tot €50,- waarmee mensen weer even geholpen zijn, 
zoals medische producten of diensten, reisgeld voor ziekenhuis- of familiebezoek, en schoolbijdragen.

Mentoraatproject ‘Samen verder’  Op eigen benen door een helpende hand
‘Samen verder’ is een project voor sociaal mentoraat in Amsterdam-Noord, dat sinds 2008 bestaat. 
Drie jaar lang begeleiden we tien personen c.q. gezinnen intensief in hun dagelijks leven, om ze te 
helpen hun sociaal isolement te doorbreken en ze meer zelfredzaam te laten zijn.
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Kerk & Buurt Noord in het 
tv-programma ‘Heb ik genoeg?’ 

Karin de Groot van het KRO-programma ‘Heb ik genoeg?’ kroop twee dagen in de huid van de 
buurtvrijwilliger en werd geconfronteerd met schrijnende verhalen van bijzondere mensen. In haar 
programma liep ze onder meer mee met Marchien Timmerman, ten tijde van de opnamen buurtpastor 
van Kerk & Buurt Noord. 

‘Het portret van Marchien Timmerman’ een interview door de KRO
‘Kerk & Buurt zit op plekken waar de kerken inmiddels gesloten zijn. Het is een manier om toch aanwezig 
te zijn in de buurt en bepaalde taken uit te voeren. Waar de buurt om vraagt, dat bieden wij.’
‘Bij ons in Amsterdam-Noord hebben we veel met armoede en persoonlijke problemen te maken. 
Onze kracht is de kleinschaligheid, wij staan dicht bij de mensen. Ik werk hier sinds 2000. Ik heb HBO-J en 
theologie gestudeerd en was vroeger werkzaam in jeugd- en buurtwerk. Het werk bij Kerk & Buurt is in 
deeltijd, ik doceer ook nog aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Daar leer ik de studenten onder 
andere hoe je mensen in moeilijke situaties moet begeleiden en hoe om te gaan met je eigen grenzen.’
‘Mijn werk bij Kerk & Buurt is veelzijdig. Als buurtpastor heb ik contact met de mensen, maar ik begeleid 
ook vrijwilligers, houd me bezig met organisatorische zaken als fondsenwerving, personeelszaken, doe 
secretariële klusjes en ga zo maar door.’
‘Mensen die bij ons komen hebben meestal geen betaald werk. Door lichamelijke en geestelijke beperkingen 
zij ze vaak overbelast. Armoede is daar onlosmakelijk mee verbonden. Deze mensen zijn ongeschikt voor 
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de arbeidsmarkt. Tegenwoordig moet je over zoveel capaciteiten beschikken om een 
beetje mee te draaien in de maatschappij.’ 
‘Alles is reuze ingewikkeld geworden. Deze hoge eisen zorgen ervoor dat sommige 
mensen nu eenmaal buiten de boot vallen.’
‘Ik doe dit werk mede vanuit mijn geloofsovertuiging. De basis daarvan is toch wel 
dat je diegenen helpt die het niet voor de wind gaat. Ik denk dat die diepe bron in 
mijzelf ervoor zorgt dat ik dit werk kan blijven doen. Ik vind het mooi mensen zodanig 
te helpen dat ze zelf meer grip op hun leven krijgen. Mensen zijn door alle problemen 
voor zichzelf vaak onherkenbaar geworden. Het is belangrijk dat ze weer zien wie ze 
ooit waren en weer kunnen zijn door bijvoorbeeld zelf ook weer iets voor anderen te 
betekenen. Dat hervonden gevoel van eigenwaarde is heel belangrijk.’
‘Het contact met de mensen die hier komen is geen eenrichtingsverkeer. Er is 
onderlinge verbondenheid en ze leven ook erg mee met mijn verdriet en mijn geluk. 
Het heeft me ook veel gebracht. Ik had veel vragen over geloof en kerk. Nu denk ik: 
hier gaat het volgens mij om en begrijp ik Bijbelse woorden ook beter. We proberen 
mensen niet de kerk in te krijgen, maar we kijken wel wat er aan bezieling en bronnen 
bij hen aanwezig is. We laten ze terugkomen naar de essentie van hun wezen. 
Soms moet je door lagen heen, soms ligt het heel dichtbij. Maar het is er.’

Dit interview is overgenomen van de website van de KRO. 
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Huiskamer, Spreekuur en 
Buurtmaaltijd

In onze open inloop - wat onze ‘Huiskamer’ is - worden saamhorigheid en gemeenschapsvorming 
versterkt. Mensen zijn bezorgd om elkaar, helpen elkaar, delen lief en leed, en geven elkaar zo nodig ook 
een weerwoord. Ze moedigen elkaar aan om door te gaan, ondanks tegenslagen. Voor veel mensen is de 
huiskamer een laagdrempelige ontmoetingsplek geworden, waar elke hulpvraag kan worden gesteld en 
waar altijd een luisterend oor is.

De ‘Huiskamer‘ is onze open inloop en vindt plaats op elke dinsdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 
uur, ongeacht feestdagen en vakanties. Veel mensen weten die weg naar de huiskamer van Kerk & Buurt 
Noord te vinden; sommigen worden ook door andere organisaties naar ons verwezen. 

De belangstelling voor het spreekuur is in 2009 gestegen. We hielpen bijvoorbeeld bij het invullen 
van papieren en boden een luisterend oor voor de levensverhalen van mensen. Ook verwezen we door 
naar maatschappelijk werk Doras, de Voedselbank, Mentrum (GGD) enz. Daarnaast zetten we met enige 
regelmaat ons Ondersteuningsfonds in door het geven van wat leefgeld, een bed, een koelkast of kleding.

De maandelijkse Buurtmaaltijd is een ontmoetingsplek gebleken waar werelden elkaar ontmoeten. 
Tussen de negen en zeventien mensen maken graag gebruik van deze manier van samenzijn, waarbij 
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de Hollandse pot regelmatig afgewisseld werd door Egyptische, Surinaamse, Italiaanse en andere 
wereldgerechten. De bevindingen van de deelnemers zijn nog steeds positief: ‘Zowel het eten als de sfeer 
is altijd goed.’ 

Dit jaar hebben de bezoekers van de huiskamer en de buurtmaaltijd zich meer ingezet. Met grotere 
regelmaat kookten bezoekers voor de buurtmaaltijd, werd er geholpen met koffie inschenken of zette 
men zich in voor het opknappen van de tuin. De vaste kern van bezoekers bestond dit jaar uit ongeveer 
zeven personen. Regelmatig was de huiskamer gezellig gevuld met tien tot vijftien bezoekers.
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Ondersteuningsfonds
Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord biedt in brede zin ondersteuning aan 
buurtbewoners, om op deze wijze bij te dragen aan een structureel menswaardig 
bestaan in de samenleving. Met name richten we ons op buurtbewoners in 
kwetsbare situaties met veel verschillende problemen: sociaal isolement, 
taalachterstand, schulden, gezinsproblematiek. We ontwikkelden dit jaar een 
nieuw initiatief binnen ons Ondersteuningsfonds: ‘De Kansenpot’. Hiermee geven 
we zowel kinderen als volwassenen, die anders aan de zijlijn zouden blijven staan 
vanwege niet toereikende financiële middelen, een kans om mee te doen. Het gaat 
om mensen in kwetsbare situaties die met dit steuntje in de rug kunnen kijken naar 
hun mógelijkheden in plaats van hun moeilijkheden. Zoals Aron, die graag wilde 
gaan sporten, wat vanuit het DWI werd gestimuleerd. Door schulden had hij echter 
geen geld voor sportschoenen. Wij boden hem deze kans, en nu sport hij twee keer 
in de week. Een ander voorbeeld: een gezin had hoge kosten voor vervoer en door 
een bijdrage van ons fonds was het in staat om voor hun kinderen fietsen aan te 
schaffen, zodat de kinderen nu meer bewegen en het gezin minder onkosten heeft.
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‘Zorg voor Mensen’
Veel mensen wisten ook dit jaar de weg naar onze buurtmaaltijd, huiskamer en/of spreekuur te vinden. 
Sommigen komen regelmatig in onze huiskamer, anderen worden juist thuis bezocht door onze vrijwilligers en/
of professionals. Het gebeurt dus vaker dat we zelf naar de mensen toe gaan. Dat heeft de volgende oorzaken:

• Door ouderdom en/of ziekte was bezoek aan de huiskamer en de maaltijd niet meer mogelijk, waardoor 
bezoek thuis een logisch vervolg bood.

• Via mensen uit de buurt en ook via partners als Doras (maatschappelijk werk) werd steeds vaker de vraag 
gesteld of wij de mensen thuis konden opzoeken.

• Doordat de samenleving meer individualistisch is geworden, zijn mensen meer op zichzelf aangewezen en 
komen daardoor sneller in een sociaal isolement terecht. Een huisbezoek is dan laagdrempeliger dan een 
bezoek aan de huiskamer.

Vanuit deze groeiende vraag ontstond ons project ‘Zorg voor Mensen’. Hiermee maken we het mogelijk dat ook 
mensen buiten ons werkgebied kunnen worden bezocht en ondersteund. Een van deze mensen is Eva*. Eva wilde 
graag werken aan het verbeteren van haar Nederlands en in contact komen met andere mensen. Eva vertelt: 
‘Als jij op bezoek komt, ben ik niet meer zo alleen, dan heb ik iemand die mij kan helpen en met wie ik mijn verdriet 
kan delen en ook iemand die mij de weg kan wijzen naar andere organisaties. Via jou ben ik in contact gekomen met 
Samenspraak Noord (Doras) om mijn Nederlands verder te oefenen en in contact te komen met andere mensen. 
Nu komt er elke week iemand bij mij langs.’

*Naam is ter wille van de privacy gefingeerd. 
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‘Samen Verder’
Een groot succes is inmiddels het door Kerk & Buurt Noord geïnitieerde sociaal mentoraatproject 
‘Samen Verder’, dat in 2008 van start ging. ‘Samen Verder’, opererend vanuit de al bestaande werkwijze 
van Kerk & Buurt Noord, draait om de intensieve, praktische begeleiding van mensen en gezinnen in 
probleemsituaties. Drie jaar lang begeleiden we tien personen intensief in hun dagelijks leven, om 
ze te helpen hun sociaal isolement te doorbreken en ze meer zelfredzaam te laten zijn. Het gaat om 
heel verschillende mensen in onze wijk. Sommigen zijn jong, anderen oud. Sommigen wonen alleen, 
anderen hebben een gezin. Sommigen wonen al hun hele leven in de wijk, anderen zijn hier recent 
naartoe verhuisd. Maar met al hun verschillen hebben ze één belangrijke overeenkomst: ze vinden het 
moeilijk om zich te redden in hun dagelijks leven. Ze hebben problemen – vaak meerdere tegelijk. Met 
een huisarts. Met de school van het oudste kind. Met de taal. Met hun financiën. Met al die papieren die 
ingevuld moeten worden om de problemen niet nog groter te maken. Ze doen hun best – daar ligt het 
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niet aan. Ze weten dat het niet goed gaat en ze proberen er echt wat aan te doen. Maar niet structureel, 
en vaak met een beperkt resultaat. De energie gaat zitten in het probleem dat op dat moment het meest 
dringend is. Binnen dit mentoraatproject begeleiden we tien van deze mensen drie jaar lang intensief in 
hun dagelijks leven. Niet om de problemen voor ze op te lossen, maar om ze zelf langzaam maar zeker 
(weer) grip te laten krijgen op hun eigen bestaan. 

Anne Jacobse, volwassenwerkster buurtcentrum De Meeuw:
Het is zó fijn om door te verwijzen naar ‘Samen Verder’. Ik heb het gevoel dat mensen daar op een fijne 
manier worden benaderd en geholpen. Dat er samen gewerkt wordt aan knelpunten, dat mensen niet 
als een probleem worden gezien, maar als mens in een moeilijke fase van hun leven. Er is geen sprake van 
wachtlijsten of nummertjes trekken, en vooral: er wordt naar de totale situatie gekeken. Daardoor worden 
mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ze worden wel ergens naar toe gestuurd, maar er is 
iemand die (achteraf) meekijkt of meehelpt. Daar waar nodig. Niet betuttelend maar realistisch. Ook 
de langdurige periode dat ‘Samen Verder’ met mensen optrekt is belangrijk. Als er iets misgaat, is er een 
aanspreekpunt. Dit in tegenstelling tot andere hulpverleningsinstanties, waar ik als werker opnieuw aan 
de bel moet trekken als er weer iets misgaat. Tot op heden zie ik blije en vooral opgeluchte gezichten van 
mensen die door ‘Samen Verder’ geholpen worden. 
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Gekend en bekend in 
Amsterdam-Noord

 Na vele jaren van trouwe inzet verliet buurtpastor Marchien Timmerman in 
september van het verslagjaar Kerk & Buurt Noord. Op de dag van haar afscheid 
werd duidelijk hoe we de afgelopen jaren steeds meer een gezicht hebben gekregen 
in Noord en dat we op steeds meer plekken meedoen. Buurtbewoners, partners uit 
de buurt, vertegenwoordigers van de kerken en van de politiek zaten bij elkaar aan 
tafel en ontmoetten elkaar. Mensen uit verschillende leefwerelden aten samen en 
raakten met elkaar in gesprek. Het was een bijzonder moment in de nog zo korte 
geschiedenis van ons werk: we merkten hoezeer wij deel geworden zijn van de buurt: 
we zijn aanwezig, we worden gekend. Mensen komen op onze weg en wij trekken 
met ze op. We sluiten aan bij hun leefwereld, zoeken hen thuis op, streven ernaar hen 
zelf de regie over hun leven in handen te geven. Samen zoeken we naar oplossingen 
en mogelijkheden. We verwijzen door naar o.a. Schuldhulpverlening, Mentrum (GGZ), 
Doras (maatschappelijk werk), DWI (Dienst Werk en Inkomen), sociale raadslieden 
en advocaten. Met het doorverwijzen is het werk voor ons niet klaar: we blijven bij 
ze, gaan soms ook mee naar de diverse instanties om in deze versnipperde zorg toch 
overzicht te houden en de geboden hulp goed af te stemmen. 
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Pleinfeest
Het was een prachtige dag, het pleinfeest op het 
Meidoornplein, Spreeuwenpark en Zwanenplein. Ook 
in 2009 deden we weer mee. Er werd getrommeld, 
geschminkt en de vele buurtkinderen deden mee 
met sport en spel verzorgd door een buurtbewoonster. Het pleinfeest is een van de kleinschalige 
buurtinitiatieven waarbij vooral de buurtbewoners een belangrijke rol en stem hebben, daarbij 
ondersteund door de professionals. 

Sandra, een actieve buurtbewoonster, zegt het zo: 
‘Ik vind het pleinfeest erg gezellig, want je leert toch weer andere mensen kennen. Doordat je elkaar daar 
ontmoet, ben je geen vreemde meer voor elkaar. Het pleinfeest mag nog wel wat actiever, dat het nog 
bekender wordt en meer buurtbewoners betrokken worden.’ 
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Stedelijk meedoen
In 2009 namen we deel aan de Kerngroep Pastoraat van de Protestantse Kerk 
Amsterdam. We dachten vanuit onze professionaliteit en onze presentiebenadering 
mee over wat pastoraat in deze tijd inhoudt en over mogelijke nieuwe vormen. 
Resultaat hiervan was ondermeer de ontwikkeling van een Stedelijk Pastoraal 
Centrum. Tevens keken we hoe we de diverse vormen van pastoraat stedelijk beter 
met elkaar in contact kunnen laten komen, zodat ze van elkaar kunnen leren. 

Dag met een sterretje
Met een bus vol buurtbewoners gaan we ieder jaar een dagje weg. In 2009 was de 
bestemming opnieuw attractiepark de Goudvis in St. Maartenszee. Het is elk jaar 
weer een genot om groot en klein te zien te genieten van een dagje weg uit de stad. 
De voeten worden in zee gestoken, in een enkel geval met rollater en al. Dit dagje 
werd mogelijk gemaakt door de twee afdelingen van Rotary in Amsterdam-Noord. 
Een aantal Rotary-leden ging deze dag zelf ook mee. Op deze wijze ontmoeten 
mensen uit diverse leefwerelden elkaar, maar hebben ze vooral een heerlijke dag 
samen. De dag werd, net als vorige jaren, afgesloten met een etentje in buurtresto 
Van Harte in buurtcentrum De Meeuw.

16 |



 
Buurtsamenwerking

Ook dit jaar werkten we intensief samen met partners in de buurt: Buurthuis De Meeuw, Buurthuis 
Ons Huis, het Leefkringhuis, de Voedselbank, buurtrestaurant Van Harte, Doras: schuldhulpverlening en 
maatschappelijk werk (alsmede schoolmaatschappelijk werk), Sociale raadslieden en formulierenbrigade, 
Dienst Werk en Inkomen, Buurtbeheer, IBAN, Steunpunt huiselijk geweld, Steunpunt zorg en overlast, 
Jeugdzorg, Moedercentrum Douniazade, diverse woningbouwverenigingen, VIG (vroegtijdige interventie 
gezinnen), Mentrum, Pantar, Buurtregisseurs van de Vogelbuurt en de Van der Pekbuurt alsmede diverse 
Buurtnetwerkoverleggen.

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door: 
- Commissie Prosan Amsterdam-Noord
- Oranjefonds
- Diaconie Protestantse Kerk Amsterdam
- Rcoak
- Skanfonds
- Protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord
- Stadsdeel Amsterdam-Noord
- en nog vele anderen
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Nawoord
Er is, zoals u hebt kunnen lezen, veel moois en goeds gebeurd in 2009. Maar dit jaar kregen wij ook te maken met 
tegenslag door ziekte na de operatie van een van de collega’s. Het herstel duurde langer dan verwacht. Ingrijpend 
was het vertrek van de nieuwe coördinator die te weinig geworteld bleek te zijn in onze werkwijze. De 0,6 fte 
die daardoor moest worden opgepakt door de andere collega’s dwong ons om keuzes te maken. We gingen ons 
bezinnen op de kern, de bron van ons werk en gaven onze tijd en aandacht vooral aan deze kernactiviteiten: 
huiskamer, spreekuur, bezoekwerk en individuele ondersteuning. We maakten een begin van een nieuw beleidsplan 
waarin we de visie en doelstelling van ons werk formuleerden. Dit alles om dicht bij de bron van ons werk te blijven, 
en de buurt en haar bewoners centraal te blijven stellen. Zij zijn degenen voor en met wie we dit werk doen - samen 
met de betrokken inzet van vrijwillige medewerkers die ons omringen. Samen gingen en gaan we verder.
Nu wij dit schrijven is het herfst 2010 en is 2011 in aantocht, een nieuw jaar waarin nieuwe kansen liggen, maar 
waarin ook zorgen zijn, juist ook vanwege de politieke voorkeuren en bezuinigingen, die ons bestaan, naast 
bovengenoemde oorzaken, alles behalve zeker maken. En toch, in het optrekken met buurbewoners, met elkaar 
als medewerkers en bestuur vinden we kracht om door te gaan omdat we strijden voor een goede zaak. Omdat 
meer dan ooit in deze tijd juist die mens in kwetsbare situaties niet in de kou mag komen te staan. Onze motivatie 
hiervoor komt voort uit het geloof in een God voor wie ieder mens telt – en dan vooral de mens die het minst 
gehoord en gezien wordt. 
We spreken onze dank uit aan iedereen, zowel fondsen als individuen, die ons werk financieel ondersteund heeft. 
Maar ook aan iedereen die dit in de toekomst wil (of blijft) doen! Tevens gaat onze dank uit naar onze vrijwilligers 
en professionals die het werk in deze intensieve periode hebben voortgezet.

       R.H. Reeling Brouwer, voorzitter bestuur Kerk & Buurt Noord
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U wilt ons werk steunen? 
Mocht u ons werk willen steunen dan zijn er verschillende 
mogelijkheden:

- Ondersteuningsfonds: ING 5223291 t.n.v. 
Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord, Amsterdam.

- Bijdrage aan ons reguliere werk: ING 8443799, t.n.v. 
Kerk & Buurt Noord, Amsterdam. 

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom. Uw gift is 
aftrekbaar van de belasting omdat wij een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) zijn. 

Een exemplaar van de Jaarrekening 2009 is bij Kerk & Buurt 
op te vragen. 

Colofon
Jaarverslag 2009 Kerk & Buurt Noord.

Tekst Kerk&Buurt Amsterdam-Noord
Redactie    Markt en Missie, Zwolle
Fotografie    Ienske Meindertsma Amsterdam, Kerk & Buurt Noord, e.a. 
Vormgeving    Blink ontwerpers, Hoofddorp
Druk    Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer
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