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Reisgenoten

Beste Reisgenoten, 

Op dit moment heeft u een heel bijzonder reisverslag in handen. Beter gezegd, meerdere reisverslagen. Geen verslagen 
over wintersport- of zomervakanties naar verre oorden. Maar reisverslagen van mensen die niet op vakantie kunnen gaan. 
Het betreft de verslagen van mensen die elkaar ontmoeten bij Kerk & Buurt-Noord en elkaar op hun reis verder op weg 
helpen; op weg naar een betere toekomst. Een toekomst uit de illegaliteit, een toekomst zonder schulden, een toekomst uit 
sociaal isolement, een toekomst uit de wanhoop van ongeneselijk ziek zijn, een toekomst met minder zorgen. Op reis naar 
een toekomst met grip op het leven en plezier in het leven. 

En of ons (levens-)reisdoel of tussenstation - met al dan niet haalbare doelstellingen - vaststaat of niet, we hebben 
allemaal onze bestemming nog niet bereikt en zijn nog onderweg. Daarin zijn we allemaal reisgenoten van elkaar. 

Met veel reisgenoten hebben we in 2015 mogen optrekken en al deze reisgenoten zijn hele bijzondere mensen, zoals u in 
dit verslag zult lezen. Met elkaar hebben we kunnen huilen, lachen, delen, vieren en gedenken. Hoewel deze reis dus ook 
heel moeizaam en zwaar kan zijn, blijft Gods trouw en liefde onvoorwaardelijk aanwezig. Ook daarover kunt u lezen in dit 
reisverslag 2015 van Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, zij het soms tussen de regels door. 

Ik wens u een plezierige reis toe door dit jaarverslag, dat als titel draagt: ‘Reisgenoten’,

Arnold van der Snoek
Buurtpastor, Coördinator en Reisgenoot

Reisgenoten
Jaarverslag 2015
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10 jaar Stichting Kerk & Buurt  
Amsterdam-Noord 
Hoewel we ons al 20 jaar inzetten voor kwetsbare mensen in Amsterdam-Noord, hebben we in 2015 gevierd dat we 10 jaar als 
zelfstandige stichting bestaan. In dit kader hebben we verspreid over het jaar een aantal feestelijke en inhoudelijke activiteiten 
ontplooid. Zoals een netwerkborrel, een mini-symposium over Onvoorwaardelijk Basisinkomen en diverse laagdrempelige 
activiteiten voor onze bezoekers. De reacties waren positief en zo heeft deze jubileumviering bijgedragen aan een hechtere 
band met en tussen onze bezoekers, de lokale kerken en allerlei collega-organisaties in Amsterdam. 

In de afgelopen 20 jaar hebben we ons ingezet voor mensen die te maken hebben met armoede en combinaties van problemen 
zoals schulden, gebrekkige taalbeheersing, psychische problemen, sociale uitsluiting, slechte gezondheid en dergelijke 
problemen. Nog steeds ontvangen wij de groeiende groep kwetsbare mensen gastvrij in ons (huur-)pand en/of gaan bij hen 
op huisbezoek ongeacht hun hulpvraag of levensovertuiging. Na 10 jaar als zelfstandige stichting mocht/moest dat gepast 
worden gevierd en gedeeld!
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Training vrijwilligers
Op 23 september 2015 hebben onze vrijwilligers een half-daagse training gevolgd onder leiding van Dineke Hoff van 
Trainingscentrum Kor Schippers. Het thema was ‘Heen en Weer’. Wat werd er allemaal besproken? We lezen in het verslag 
onder andere: 
‘Tussen ons mensen gebeurt er steeds iets in de communicatie. Het lijkt soms duidelijk, maar de ander kan een boodschap 
heel anders ontvangen dan jij het bedoelt en zo gebeurt er van binnen ook van alles in het heen en weer. We gaan oefenen in 
het ‘heen en weer’ door naar je rechter buurvrouw/buurman te kijken en te vertellen wat je de kracht, het eigene van iemand 
vindt als vrijwilliger. Tijdens dit rondje geven we elkaar complimenten, maar komt er ook iets op tafel te liggen wat moeilijk 
gaat. Uit het voorbeeld blijkt hoe moeilijk communicatie is en dat het ook pijnlijk kan zijn en spanning oproept. Wat we 
hieruit leren is voorzichtig te zijn met uitspraken en oordelen te uiten. Verwijten kunnen heel pijnlijk zijn en blijvende impact 
hebben. Kun je de tijd nemen om daar over na te denken, het te bespreken met elkaar? Soms heb je daar een onafhankelijke 
ander bij nodig.’ 
Het was een geslaagde middag waarvan de inhoud zowel individueel zinvol en bruikbaar was als ook toepasbaar in de 
omgang met onze bezoekers en vrijwilligers onderling.

     Ans: “Leuk meestal,  
       al die mensen bij elkaar    
      is gezellig. Je komt niet  
      voor het meubilair,  
maar voor de mensen hier.”
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Project: Samen voor Elkaar 
Het project ‘Samen voor Elkaar’ draait om het begeleiden van groepen kwetsbare mensen en het individueel monitoren en 
mentoren bij reguliere hulp. Ook brengen we met dit project buurtprocessen op gang om de beweging naar professionele 
hulp in een eerder stadium te bevorderen. Hierdoor verminderen de financiële lasten voor de maatschappij en houden de 
buurtbewoners de regie over het eigen leven vast. 

Door binnen ‘Samen voor Elkaar’ buurtbewoners kleinschalig bij elkaar te brengen, ontstond bij sommigen het besef 
dat hun problemen niet uniek zijn. Daarnaast ontstonden door deze ontmoetingen vriendschappen en werden er voor 
velen netwerken uitgebreid, waardoor jarenlange eenzaamheid werd doorbroken. Zo vernamen we meermaals dat 
buurtbewoners bij elkaar ‘op de thee’ waren geweest, met elkaar voedselbankproducten deelden en/of elkaar geld leenden. 
Anderen gingen samen bij lotgenoten op bezoek en weer anderen besloten samen, in overleg met ons, hulp voor anderen 
te organiseren. 

Ook brachten wij mensen met elkaar in contact om bijvoorbeeld de Nederlandse taal beter te beheersen, samen een 
instantie te bezoeken of handwerkles te geven aan buurvrouwen. Dit laatste initiatief is door vrijwilligers in samenwerking 
met buurtbewoners in 2015 van start gegaan en draait intussen geheel op zichzelf, waarbij ook buurtbewoners elkaar 
handwerkles zijn gaan geven. 

D e  n a a i c l u b  i s  n i e t 
a l l e e n  l e e r z a a m , 
m a a r  v o o r a l  o o k 
e r g  g e z e l l i g .  D a a r  i s 
g e e n  s p e l d  t u s s e n  t e 
k r i j g e n !
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Project: Groeien door Ontmoeting
Het project ‘Groeien door Ontmoeting’ is gestart in oktober 2015. De aanleiding was dat we in de achterliggende jaren een 
gestage groei hadden doorgemaakt van het aantal bezoekers en hulpvragers waardoor ons pand te klein lijkt te worden. 
Nog steeds als gevolg van de economische crisis en het overheidsbeleid worden wij frequenter benaderd door instanties 
en aangeklampt door kwetsbare buurtbewoners: jongeren, volwassenen en oudere mensen, ongedocumenteerden, 
asielzoekers, vluchtelingen, alleenstaanden, alleenstaande ouders, gezinnen, (ex-)dak/thuislozen, ex-gedetineerden en 
mensen met verslavingsproblematiek. 

Ten gevolge van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is het nu vaker nodig dat kwetsbare buurtbewoners beroep 
kunnen doen op hun naasten. Met dit project willen we meer verschillende buurtbewoners samen brengen om deze 
informele zorg - de social inclusion en de participatiesamenleving - te bevorderen en vorm te geven. Dat doen we door onze 
gezellige, kleinschalige en gemoedelijke ruimte frequenter open te stellen en verschillende activiteiten te organiseren en 
bestaande activiteiten vaker te laten plaatsvinden. Zo hebben we nu onder andere een extra Huiskamer op de woensdag en 
een extra Buurtmaaltijd (bij veel aanmeldingen), zodat meer mensen mee kunnen doen aan deze gemeenschapsvormende 
activiteiten.

O n z e  g e z e l l i g e  r u i m t e  w o r d t  v o o r  m e e r  e n  m e e r  a c t i v i t e i t e n  o p e n g e s t e l d .
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U i t e e n l o p e n d e  a c t i v i t e i t e n  b e v o r d e r e n  d e  g e m e e n s c h a p s v o r m i n g .

Marga: “De warmte die je geeft krijg je dubbel terug.”

Marjanne: “Als je binnenkomt is het als een warme deken.            Net als een grote familie. Ik kom hier graag, je voelt je welkom.”

Elvira: “Heel gezellig werken met het team, met de collega’s.”



D e  v i e r i n g e n  m e t  a a n s l u i t e n d e  m a a l t i j d  w e r d e n  i n  2 0 1 5  d o o r  g e m i d d e l d  2 0  p e r s o n e n  b i j g e w o o n d !
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Petra: “Het is hier leuk en gezellig, ik voel me ondanks dat ik wat jonger ben wel  
  alsof ik er bij hoor. Mensen gaan met me om zoals ze ook met anderen omgaan, ik ben  
   niet anders dan de rest. Ondanks dat ik niet geloof vind ik de vieringen interessant,  
de verhalen uit de bijbel en de ervaringen die mensen vertellen.”
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Project: Het leven delen
Het project ‘Het leven delen’ is gestart op 1 januari 2015 en is gericht op zingeving vanuit het christelijk geloof, waarbij 
vieringen, geloofsgesprekken en pastoraat, naast samenwerking met kerken een belangrijke rol spelen. Zo is de aandacht 
voor de diepere lagen van een hulpvrager en het zoeken/hervinden van zingeving door dit project meer aan de orde 
gekomen. 

Een vaste bezoeker kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hoewel hij niet over geloof wilde praten, deden de 
bezoeken in het verzorgingshuis hem bijzonder goed. Merkbaar zag hij ernaar uit en graag maakte hij afspraken voor 
een volgend bezoek. Sail Amsterdam 2015 wilde hij graag nog meemaken en dat lukte… waarna hij begin september 2015 
overleed.

Een vrouw die, destijds uit een geloofsgemeenschap gestapt was, maar haar geloof niet helemaal kwijt was geraakt, vindt 
het nu fijn om daar soms met ons over te spreken. Juist ook omdat ze bang is voor de dood en zij in deze gesprekken haar 
twijfels kan delen. 

Een dakloze man die te horen kreeg dat hij terminaal was, zocht steun bij onze buurtpastor. Dit werd een zoektocht van 
wie God is naar wie Jezus Christus voor hem wil en kan zijn. Uiteindelijk vond hij vrede en rust bij God. In maart 2015 is hij 
overleden.

De vieringen met aansluitend een warme maaltijd vonden plaats op elke derde woensdag  
van de maand. Dit werd op toerbeurt verzorgd door de voorgangers en vrijwilligers van de  
Rooms-Katholieke Kerk, de drie Protestante kerken, de Doopsgezinden en Kerk & Buurt-Noord. 
Alle bezoekers zingen dan mee of proberen mee te zingen. Temeer is dit bijzonder omdat er 
ook mensen komen die niet geloven, dan wel ergens anders in geloven. En ook zijn er soms 
moslims bij deze vieringen aanwezig. Vaak ontroert een viering mensen of maakt het iets los, 
waardoor dat meteen tijdens de viering ter sprake komt (of na de maaltijd in het nagesprek). 
We merken dat de drempel om over geloof en zingeving te praten hierdoor minder hoog is 
geworden. We begonnen met zo’n 7 personen per viering, maar inmiddels wonen gemiddeld 
20 personen de viering bij.
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Project: Participatieshop en Vrijwilligerscarrousel
Dit project, dat in 2015 is gestart, richt zich op nieuwe wegen van vrijwilligers- en inkomstenwerving. Tijdens zes 
trainingssessies onder leiding van Siebrand Wierda zijn we als professionals en bestuur gaan inzien dat we een transitie 
moeten doormaken om voldoende vrijwilligers en fondsen te kunnen blijven werven. In 2016 werken we de uitkomsten uit 
in concrete plannen van aanpak.
Uit deze trainingssessies is ook voortgekomen dat we op het gebied van Sociaal Ondernemen initiatieven kunnen gaan 
ontplooien. In 2016 willen we in samenwerking met SocialStart Amsterdam concrete werkplannen en een verdienmodel 
uitwerken, passend bij onze doelstellingen.

 Meikina: “Ik vind het een fijne plek, waar je gewoon binnen kan    
   lopen, iedereen eigenlijk die behoefte heeft aan een praatje of hulp bij  
  bepaalde dingen. Dat vind ik wel prettig eigenlijk. Het is hier persoonlijk. 
Op een gegeven moment bouw je ook echt een band op met elkaar. ”
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Reguliere activiteiten:
Spreekuur, Huiskamer, Buurtmaaltijd 
De reguliere Huiskamer met inloopspreekuur is elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur, 
ongeacht feestdagen en vakanties. Er komen gemiddeld 15 bezoekers per keer naar de Huiskamer met uitschieters van 
ruim 20 bezoekers. Op elke eerste woensdag van de maand biedt Kerk & Buurt-Noord een gratis warme avondmaaltijd 
aan buurtbewoners. Deze Buurtmaaltijd is voor veel bezoekers een maandelijks uitje en een gezonde aanvulling. Per keer 
eten er tussen de 20 en 30 buurtbewoners mee. Afgelopen jaren hebben we geen reclame voor deze activiteiten gemaakt, 
omdat we beperkt waren in capaciteit en middelen om dit uit te breiden. Nu we zowel qua financiën als vrijwilligers over 
voldoende capaciteit beschikken, gaan we in 2016 met onze nieuwe folder onze activiteiten (inclusief de extra Huiskamer 
en Maaltijd) promoten, waardoor de bezoekersaantallen opnieuw zullen (en kunnen) gaan stijgen.

S a m e n  e t e n  v e r b r o e d e r t  e n  d e  v r i j w i l l g e r s  h e b b e n  i n  2 0 1 5  w e e r  h e e r l i j k e  m a a l t i j d e n  v e r z o r g d .
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Ondersteuningsfonds 
Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt-Noord, opgericht in 2001, verleent onder stringente voorwaarden concrete 
financiële hulp aan kwetsbare buurtbewoners. De Ondersteuningscommissie bewaakt en bestemt de financiële 
giften, goederen en/of uitjes die door derden beschikbaar worden gesteld. Zo konden in 2015 diverse kinderen mee 
met schoolreisje, mensen een dagje uit naar attractiepark ‘de Goudvis’ en zorgden we er onder andere voor dat diverse 
bezoekers de nodige medicijnen konden gebruiken en vervoer gerealiseerd kon worden naar en van ziekenhuizen.  
Ook verstrekten we renteloze leningen, gaven geregeld voedselpakketjes weg en werkten we nauwer samen met onder 
andere de voedselbank, schuldhulp en maatschappelijk werk. Dit doordat we striktere criteria hanteerden om te kunnen 
bewerkstelligen dat er een structureel duurzame en effectieve verandering op gang komt. 
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Mentoraat Samen Verder
‘Samen Verder’ is in 2008 opgezet om kwetsbare mensen het nodige mentoraat te bieden. De werkwijze van dit project 
werd in 2015 opgenomen in ons reguliere werk. Ook in dit jaar boden we mentoraat aan gezinnen en alleenstaanden in 
nauw contact met andere organisaties in de buurt. Per situatie wordt gekeken op welke manier een persoon of gezin het 
best kan worden geholpen om zelf weer grip te krijgen op het leven. Zo zijn onder andere diverse mensen geholpen op weg 
naar schuldhulpverlening, waarbij terugval en voortijdige beëindiging werd voorkomen. Ook hebben we kunnen helpen 
door betalingsregelingen te treffen met deurwaarders, waardoor beslaglegging en huisuitzetting werden voorkomen. 
Daarnaast hebben we mensen met een ernstig psychisch stoornis, door eerst een vertrouwensband op te bouwen, kunnen 
doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidzorg. 

Lilian: “Blij dat ik van huis kan gaan. Ik vind het leuk om bij Kerk & Buurt verschillende 
bevolkingsgroepen tegen te komen, ik maak met iedereen een babbeltje; dan leer je van elkaars land 
en cultuur. Het geeft me ook voldoening, ik word er namelijk blij van dat je gezellig kan praten met 
de mensen, je voelt je niet eenzaam. Marga zie ik net als een moeder, heel lief, ik kan altijd bij haar 
terecht. Heleen is ook begripvol en liefdevol en helpt me veel op de naaiclub. Eigenlijk voel ik me bij 
Kerk & Buurt alsof ik thuis ben. De gezelligheid straalt naar je toe, ik kom met veel plezier hier. Ik wil 

het helemaal niet missen… Ook de vieringen vind ik hartstikke leuk; lekker zingen, praten over een 
onderwerp,  en natuurlijk lekker discussiëren.” 
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Anna: “Gezellig. Ik vermaak me wel hier. Ook het naaien  
vind ik leuk, op donderdagmiddag lekker creatief bezig zijn.  
Ik kom hier vooral voor de afleiding, zonder Kerk & Buurt  

zou het heel leeg zijn. Ik kan hier goed praten, maar vooral  
de gezelligheid met elkaar, een spelletje doen vind ik fijn.”

Pastoraal Diaconaal Overleg en
interkerkelijke samenwerking 

In 2015 hebben we verdieping gebracht in het Pastoraal Diaconaal Overleg. Dit overleg vindt twee á drie keer per jaar 
plaats en bestaat uit voorgangers en diakenen van drie Protestantse kerken, de Rooms-Katholieke kerk, de Doopsgezinde 
gemeente en de Lutherse kerk. Naast het bespreken van acties rondom bijvoorbeeld vluchtelingen zijn we in 2015 met 
casuïstiek aan de slag gegaan, wat meer openheid gaf, maar ook konden we hierdoor elkaar meer behulpzaam zijn.  
Zo hebben we op 24 juni in samenwerking met Huub Waalewijn (Diaconaal Opbouwwerker van de Protestantse Kerk in 
Noord), een ‘Ouderendialoog’ gehouden. Dit om te verkennen wat de wensen/noden en mogelijkheden van ouderen zijn 
in Noord. Dit bleek een geslaagde ochtend te zijn waarin ouderen ook hun zorgen konden delen. Onze wens is om hier een 
vervolg aan te geven. 
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Netwerk 
Om een duurzame verandering in het leven van buurtbewoners op gang te brengen, werken wij nauw samen met 
andere organisaties* over afstemming, bemiddeling en doorverwijzing. We werkten in 2015 met name samen via 
bestaande buurtnetwerken in Amsterdam-Noord. Onder andere met de Presentiegroep (dit is een samenwerking 
tussen het Leefkringhuis, Buurtcentrum De Meeuw en Kerk & Buurt-Noord), met buurt-professional overleggen en 
buurtbewonersbijeenkomsten. Ook waren het Pastoraal Diaconaal Overleg en het Oecumenisch Pastores Overleg 
waardevol voor onze inzet voor kwetsbare mensen. Daarnaast zijn we nauwer gaan samenwerken met onze buren:  
Alice Thuiszorg. Zo hebben wij bezoekers naar hen doorwezen en verzorgden zij een themabijeenkomst voor onze 
bezoekers over slimmer omgaan met geld. En in januari en juli 2015 stonden we met een kraam op de markt ‘Informele Zorg 
& Welzijn’, waardoor meer mensen kennis konden maken met het werk van Kerk & Buurt-Noord. Tevens boden we wekelijks 
ruimte voor taalles van het ABC, het Amsterdams Buurvrouwen Contact.

* o.a. Doras maatschappelijk werk, schuldhulp, Punt P (=GGZ ) GGD, DWI, Stadsdeel, Iban, Leefkringhuis, Buurtcentrum de Meeuw, 

Buurtrestaurant van Harte Buurtresto.

B i j e e n k o m s t  ‘ B e s p a r e n  d o o r  a a n k o o p v e r l e i d i n g  t e  d o o r z i e n ’,  v e r z o r g d  d o o r  A l i c e  t h u i s z o r g .
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Kerk & Buurt op SAIL 2015
Onder het motto ‘Kerk & Buurt Noord het schip in…’ deed voorzitter Ben Broerse op onze Facebookpagina 
‘kerkenbuurtnoord’ verslag van zijn boottocht op het IJ tijdens SAIL 2015: 

“SAIL2015. Meer dan 2,5 miljoen mensen hebben het schouwspel vanaf de wal of het water bekeken. Ik was in de gelukkige 
omstandigheid op een boot mee te mogen varen, dit op uitnodiging van Stadsdeel Noord. We gingen met 75 man aan boord 
van een gerestaureerd IJ-veer uit 1928. Een schitterend historisch vaartuig dat vroeger op Nieuwendam voer. De passagiers 
waren allemaal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Noord. Leuk om te merken welke goede naam  
Kerk & Buurt heeft. Ik heb ook kort met gastvrouw Coby van Berkum, de voorzitter van de Bestuurscommissie Amsterdam-
Noord, gesproken. Ik heb van de rondvaart en het gezelschap genoten. En wat is Noord toch bijzonder, ook vanaf het IJ.”
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Taalles ABC
“Onze leraar heet Joke Smit. Wij praten met elkaar. Wij luisteren een CD en dan nazeggen.  
Wij hebben veel geleerd van de CD bijvoorbeeld wonen, bewegen, verhuizen en gezondheid.”

“Wij leren er nieuwe woorden elke week. In de pauze praten we samen wat wij hebben geleerd en wij drinken koffie en thee. 
Wij vinden de les heel gezellig. De les begint om half tien tot half twaalf. Onze leraar is heel vriendelijk.  
Wij vinden het fijn om bij Kerk & Buurt te zitten.”

Mary en Sherin

René: “Heel prettig, delen is vermenigvuldigen. Ik merk hier bij de naaigroep dat als 
je vragen hebt er altijd mensen zijn die je meer kunnen leren. Je komt hier makkelijk 
in contact met mensen, dat is niet overal zo. Onderliggend merk ik wel dat de mensen 
religieus zijn, dat is fijn. We hebben het er niet vaak over, je mag hier zijn wie je bent. 

Er heerst gelijkwaardigheid. Ik kom door hier bij Kerk & Buurt te komen en contacten 
te leggen uit mijn sociale isolement.” 
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Uitje naar De Goudvis
Elk jaar gaan we met diverse bezoekers (en die van Buurtcentrum De Meeuw en het Leefkringhuis) een 
dagje uit. Op 12 augustus 2015 gingen we naar ‘De Goudvis’, een attractiepark in Sint Maartenszee aan 
de Noord-Hollandse kust. Een van de deelnemers doet verslag: 

“De mooie nieuwe kantine van De Meeuw stroomt woensdag 12 augustus vol met allerlei mensen en 
kinderen. Deze mensen gaan samen een dagje uit op kosten van de Rotary’s in Amsterdam Noord.  
Snel de bus in en gaan met die handel! We blijken geluk te hebben met de buschauffeur, hij is wel in voor 
iets geks. Hij gaat gezellig mee naar binnen als we bij de Goudvis in Sint Maartenzee zijn aangekomen. 
Met de oudste dame van het gezelschap in de helikopter, met de kinderen op het luchtkussen.” 

“Met een patatje en kaassouffle achter de kiezen vertrekt een grote groep naar het strand. Een mooi 
tochtje door de duinen. Als de zee in zicht is, zijn de zwemkleren gauw aangedaan en liggen de eerste 
kinderen al in de golven. Maar ook een aantal dappere volwassenen durft de kou te trotseren en springt 
de zee in. Sommigen houden het bij het voetbaden en anderen hebben aan de zilte lucht en het prachtige 
uitzicht genoeg.” 

“In de middag is er nog een heuse kinderdisco waar de kinderen zich uitstekend vermaken, terwijl ze 
ondertussen spelen op de trampolines, in de ballenbak of van de glijbaan. Voor vertrek nemen we nog 
even een mooie groepsfoto bij de monstertruck en dan begint de terugtocht alweer. Wat gaat het snel en 
wat is het heerlijk om er even een dagje uit te zijn!”

E e n  h e e r l i j k e  d a g  u i t  n a a r  D e  G o u d v i s  e n  z e e .
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Kerstdiner in NH Hotel
Op 23 december namen zo’n 25 bezoekers van Kerk & Buurt-Noord deel aan het Kerstdiner dat Rotary Noord traditioneel 
verzorgt voor kwetsbare bewoners/gezinnen in Noord. In totaal genoten zo’n 150 gasten, verspreid over twee avonden,  
van het sfeervolle diner in het plaatselijke NH Hotel. De Rotarians heetten de gasten welkom en verzorgden het uitserveren 
van de drankjes en het driegangendiner. Jonge leden van de plaatselijke Muziekschool zorgden voor passende kerstmuziek.  
Er werd volop meegezongen en meegeklapt. Een mooi gezicht hoe de gasten zich mooi uitdossen om zo feestelijk mogelijk 
aan tafel te gaan. Een fotograaf maakte van iedereen een individuele (of groeps-)foto zodat de sfeer en feestkledij op  
‘direct-klaar-foto’s’ werden vastgelegd. De reacties van de deelnemers waren zeer positief; het kerstdiner haalt hen uit  
de dagelijkse routine en versterkt het kerstgevoel.   

   Leili: “Goed, veel gezelligheid. Omdat Arnold en Marith/Renske   
      mij helpen met brieven schrijven en posten. Het maakt niet uit dat  
     ik moslima ben. Ik accepteer en respecteer de christenen en andere  
  of niet gelovigen en zij mij.”





ACTIVA  2015 2014

Vaste activa 
Inventaris  5.577,91 9.295,77  
Waarborgsom huur 2.700,00 2.700,00 

Totaal Vaste activa 8.277,91  11.995,77 

Vlottende activa   
Vorderingen  11.587,47 2.096,09  
Liquide middelen  32.155,80 3.015,55   

Totaal Vlottende activa  43.743,27  5.111,64  

        
Totaal Activa  52.021,18 17.107,41 
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5 Beknopt Financieel Jaarverslag 
Balans per 31 december 2015 (in euro’s)  



PASSIVA  2015 2014

Eigen vermogen
Algemene reserve (6.340,64) (7.711,34)  

Voorzieningen    
Pechpot           3.529,94  1.544,68 
Bijzondere aanvragen  1.008,85 1.008,85   
 
Totaal Voorzieningen 4.538,79 2.553,53  

Kortlopende schulden etc. 
Vooruit ontvangen bijdragen 37.918,41 -
Nog te betalen schulden   864,00 2.486,73   
Loonheffing / soc.lasten  6.527,00  4.897,83  
Te betalen vakantiegeld  2.987,00 2.789,54   
Af te dragen pensioenpremie  796,62 4.211,12
Voorziening ICT project 4.730,00 7.880,00 

Totaal Kortlopende schulden etc. 53.823,03 22.265,22   
    

Totaal Passiva   52.021,18  17.107,41  

27|Reisgenoten
Jaarverslag 2015



  2015 2014

Baten 
Vaste bijdragen  134.486,59  103.500,00  
Overige bijdragen  827,55  1.541,55  
Overige inkomsten 472,50 414,20

Totaal Baten  135.786,64  105.455,75  

 
Exploitatie kosten  
Salarissen en sociale lasten   98.893,13  93.418,80 
Deskundigheidsbevordering   6.451,30 1.871,95  
Overige personeelskosten   1.476,04  173,65  
Huisvesting   15.420,99  15.908,44  
Algemene kosten   12.572,63  9.993,52  

Totaal Exploitatiekosten   134.814,09  121.366,36  

Financiële baten en lasten  
Interest  398,15   243,30  

        
Mutatie algemene reserve  1.370,70   (15.667,31) 

Staat van baten en lasten  
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29|Weinig is veel
Jaarverslag 2013

Onze vrijwilligers:
Leili Aizadeh
Len Boon
Henny de Goede
Elvira Monte
Regina Pepra Wahdreh
Heleen Posno
Ethline Snijders
Trees van Galen
Marga van Kan
Henk Verberne
Silvia Visscher
Minny Ter Haak
Agnita Walden
Shemaines Woldestinsae
Jurgen Dragtenstein
Rien Frankenhout
Tine Ras
Rietje Hermes
Meikina van Ingen
Ben Broerse
Gerwin Mondria
Kees van Amesfoort
Piet Nieuwboer

Onze professionals:
Marith de Vries
Renske Meints (tijdelijke vervanging van Marith 
i.v.m. zwangerschap)
Arnold van der Snoek



Nawoord voorzitter

U heeft nu een indruk van wat zich in 2015 bij Kerk & Buurt Noord heeft afgespeeld. Om in de sfeer van ‘Reisgenoten’ te 
spreken: u bent deelgenoot van de reis die onze bezoekers, vrijwilligers en professionals hebben ondernomen. Een reis van 
mensen die bij ons een tussenstop maakten voor een kopje koffie, een broodje en een goed gesprek. Even bijtanken om 
daarna met vernieuwde energie verder te gaan. Soms alleen, maar gelukkig vaak ook met lot- en buurtgenoten.
We zijn als bestuur dankbaar dat onze professionals en vrijwilligers met enthousiasme zoveel mooi werk hebben verzet. 
Niet alleen binnen de muren van ons pand aan de Adelaarsweg, maar vooral ook daarbuiten in de buurt, bij mensen thuis 
en bij collega-organisaties. 
Extra dankbaar zijn we omdat we in 2015 over voldoende middelen beschikten om het werk ook daadwerkelijk te kunnen 
uitvoeren en daarnaast nieuwe initiatieven konden ontplooien. We danken allen die ons financieel hebben gesteund: 
fondsen, kerken en particulieren. 
Er is nog meer om dankbaar op terug te kunnen kijken. Zo was onze buurtpastor Marith de Vries in blijde verwachting 
en mocht zij het leven schenken aan een gezond zoontje met de mooie naam Boaz: ‘in Hem is kracht’. Tijdens haar 
zwangerschapsperiode konden we een beroep doen op Renske Meints. Zij heeft van medio december 2015 tot eind 
maart 2016 de werkzaamheden uitstekend overgenomen. Zij mag dan ook rekenen op de volle waardering van onze 
Huiskamerbezoekers.
Het jaar 2015 bracht ons ook verder in de samenwerking met andere kerkelijke organisaties in Noord. Zo zegden de 
geloofsgemeenschap Hoop voor Noord en de Lutherse Gemeente toe in 2016 mee te willen draaien met onze maandelijkse 
Vieringen, inclusief de inzet van hun vrijwilligers. Van deze samenwerking hebben we hoge verwachtingen.
Ten slotte dank ik allen die ons inspireerden en een warm hart toedroegen, voor hun steun in welke mate en vorm dan ook. 
In 2016 zetten we onze spannende reis voort, verzekerd van de onmisbare bescherming van de Barmhartige.     

Ben Broerse, 
Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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Ons werk werd in 2015  

mogelijk gemaakt dankzij: 

Diac. Prot. Gemeente A’dam-Noord
DO PKN
Fundatie vd Santheuvel
Gemeente Amsterdam
Haëlla stichting
I.St. te A.
Konf.Ned.Religieuzen (PIN)
Maatschappij van Welstand
Oranje Fonds
PCI Amsterdam-Noord
Pius Stichting
Porticus
Prosan
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
Rotary in Amsterdam-Noord
Skanfonds
St Hulp Na Onderzoek
St RC Maagdenhuis
Steunfonds Disk
Stg. Rotterdam
Stichting ARS Donandis
Stichting In Het Veldwerk
Stichting M.C. van Beek 
Overige fondsen en /of particulieren

Grafisch ontwerp en productie

Pieter Hordijk, Blink ontwerpers, Hoofddorp

Druk en bindwerk 

Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer



Wordt ook reisgenoot! 
Uw aanwezigheid, inzet en steun zijn van harte welkom!

- Word vrijwilliger bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord!
 Ben je beperkt beschikbaar? Graag bespreken we 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. 

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


