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Voorwoord  

 

‘Gaan we donderdag weer koken?’ 

 

Al jaren kook ik eens keer per maand bij Filah, de eettafel in de Van 

der Hoopstraat. Vooraf moeten de groenten worden gesneden, de 

makreel gefileerd en de toetjes klaargemaakt. Een hele klus; dat red 

ik niet in mijn eentje. Gelukkig zijn er altijd mensen die een handje 

willen helpen, waaronder Anne, Marc, Sherif, Moussa, Gerrit, 

Manuel, Josefien en René en nog wel meer. Zij hebben er ook 

plezier in. Afgelopen maandag zat ik lekker bij Filah te eten, toen 

René vroeg: ‘Hokon, gaan we donderdag weer koken?’ 
 

Hoogleraar Muffels zei in Trouw dat zijn onderzoek het volgende 

liet zien: 

‘Geld speelt een beperkte rol in het geluksgevoel. Andere zaken zijn 

belangrijker. Een van de meest essentiële dingen is het functioneren 

in een sociaal verband, het gevoel ergens bij te horen. Iets te kunnen 

betekenen, in je werk, voor je kinderen.’ 
 

Dat is waar het bij Kerk & Buurt ook om draait, ergens bij horen en 

een bijdrage kunnen leveren. En het aardige is dat mensen elk op 

hun eigen manier erbij horen en hun bijdrage kunnen leveren. De 

één is bijna dagelijks actief, de ander eens per maand en een derde 

stort zo nu en dan een bedragje. 

Beschouw bovenstaande tekst als een welgemeende uitnodiging! 

 

Hokon Hansen  

Voorzitter Kerk en Buurt Westerpark  

 

 

Herry Masfar 

Het bestuur draagt de Terugblik 2012 op aan Herry Masfar.  

Herry is op zaterdag 29 december 2012 overleden. 

Lees meer over Herry op de volgende bladzijde. 
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Sambal Herry, zacht en toch scherp 

 

  
 

Herry was een vrijwilliger die niet vaak op de voorgrond trad. Hij 

kookte bij de Kringloop en bij Filah, onze eettafel. Meerdere jaren 

heeft hij ook de Nieuwjaarsmaaltijd verzorgd, eerst in de wijkzaal en 

toen die te klein werd in de Nassaukerk zelf. 

De sambal die hij maakte, was symbolisch voor Herry. Koop sambal 

in een supermarkt en je proeft vooral scherpte; verder zit er weinig 

smaak aan. Sambal van Herry is anders, net als Herry. 

Herry was rustig, geen grote prater, maar als hij wat zei, kon je beter 

luisteren. 

Eigenlijk geldt dat ook voor Pencak Silat, de sport waarin hij jaren 

heeft uitgeblonken. Mooie, rustige ronde bewegingen en dan opeens 

toeslaan. Hij liep er niet mee te koop, maar Herry hoorde jarenlang 

tot de wereldtop. In Amsterdam had hij een grote school. Daarnaast 

trad hij op als scheidsrechter bij toernooien, ook internationaal. 

 

We bedanken Herry voor alles wat hij voor Kerk & Buurt heeft 

gedaan, voor zijn betrokkenheid en voor zijn wijsheid.  
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Drie eitjes voor € 1,20, ontbijten bij Kerk & Buurt 

 

Vier dagen in de week kun je vanaf half acht ontbijten in de Schakel; 

bijkomen van een koude nacht op straat, nieuwtjes uitwisselen en 

drie eitjes op brood voor € 1,20. Brood met simpel beleg kost nog 

minder, koffie en thee is gratis. 

 

Het is begin december, om half acht meld ik me bij de Schakel. Mij 

te koud en te vroeg, maar wat stelt dit zelfbeklag voor als je net uit je 

warme bed komt. Veel van de bezoekers hebben de nacht (rond het 

vriespunt) buiten doorgebracht. In het park of rechtop zittend in de 

stationshal. Een bleke jongen vraagt zacht waarom je in Amsterdam 

wel alles mag roken, maar nergens mag slapen? Hij is die nacht door 

de politie van zijn plekje verjaagd. 

In de keuken glijden de eerste eitjes sissend in de pan. Onder leiding 

van Vitaliy bakken de vrijwilligers 

anderhalf uur lang eieren voor de 

bezoekers. Het eerste halfuur zijn er 

zo’n vijftien bezoekers, sommigen 

komen al jaren in de Schakel. Alle 

leeftijden, mannen en vrouwen. Ze 

komen uit Nederland, uit 

verschillende landen in Afrika,  

Oost-Europa en ook uit de arme 

landen van West-Europa. Sommigen 

hebben papieren, anderen niet. 

Enkelen hebben hoop en verwachten 

dat het ooit beter zal gaan. Wat bijna 

iedereen in elk geval vandaag heeft, 

is behoefte aan een droge warme 

plek, koffie met veel suiker en aan 

shag.  

Twee mannen slapen, het hoofd in 

de handen. In de dikke jassen hangt 

nog de geur van de nacht. Kranten 
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zijn vandaag vooral om te kijken of de vorst door gaat zetten of niet. 

Buitenslapen is in Nederland niet geoorloofd, maar binnen slapen 

wil lang niet iedereen. Bij de instellingen waar je een bed krijgt, 

krijg je ook beestjes, veel beestjes, is het verhaal. Grappen en 

nieuwtjes over waar je werk kan vinden worden uitgewisseld en ik 

krijg van mijn overbuurman een boterham met ei aangeboden. En 

snoep, en sigaretten, en of ik wil trouwen.  

Het ontbijt duurt tot negen uur. Dan zijn alle stoelen bezet. De 

slapers worden wakker van het daglicht en de steeds luider 

wordende discussies. In de keuken zetten vrijwilligers de ontbijtboel 

in de vaatwasser. De eieren zijn op. De dag is nu echt begonnen. 

 
 

 
 

De langste eettafel 

Kerk & Buurt deed op 2 oktober ook mee aan de Langste Eettafel 

van Nederland. Overal in het land hebben die dag openbare eettafels 

gestaan. We hadden mazzel met het weer, midden in de herfst toch 

een mooie dag. Bij ons schoven ruim zeventig mensen aan, onze 

vaste bezoekers, maar ook buren en toevallige voorbijgangers. 
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Inloop 

Om een uur of negen is het ontbijt afgelopen en begint de Inloop. Er 

wordt geen eten meer geserveerd, alleen nog koffie en thee. Een deel 

van de ontbijtgasten vertrekt, nieuwe mensen komen binnen. Iedere 

ochtend, van maandag tot en met donderdag, komen er tussen de 

dertig en vijftig mensen binnenlopen. De één blijft lang, de ander 

drinkt even een kopje koffie.  
 

 
 

Schaken is populair, ook omdat het over de taalbarrière heengaat. De 

laatste tijd is er ook Bingo gespeeld, de prijsjes zijn vaak een 

belangrijke reden om mee te doen; het spel draagt bij aan een 

positieve sfeer. 

De Inloop is in de eerste plaats een warme plek, waar mensen 

welkom zijn, een praatje kunnen maken met elkaar en met de 

vrijwilligers. Kerk & Buurt is en blijft een vrijwilligersorganisatie, 

geen professionele hulpverleningsinstelling. Toch hebben bezoekers 

ook vragen over uitkeringen, huisvesting en medische zaken. Soms 

kunnen die vragen direct worden beantwoord door de vrijwilligers of 

door de Kerk & Buurtwerker, maar vaak gaat het om het leggen van 
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contacten en om doorverwijzen. Kerk & Buurt functioneert hierbij 

vooral als ‘laagdrempelig voorportaal’. De grens is niet altijd scherp. 

Wij willen en kunnen niet het werk van professionele hulpverleners 

doen.  

Veel van onze bezoekers komen oorspronkelijk niet uit Nederland, 

soms geeft dat problemen in de communicatie. Dat speelt regelmatig 

bij mensen uit Oost-Europa. Hun situatie is vaak weinig rooskleurig. 

In overleg met AMOC, een organisatie gespecialiseerd in de 

problematiek van deze mensen, proberen we hen verder te helpen. 
 

 
 

Op dinsdagochtend wordt er geschilderd. Het is een activiteit waar 

veel mensen speciaal voor naar de Schakel komen, maar het leuke is 

dat ook een deel van de vaste bezoekers zich uitgedaagd voelt.   
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Eettafel Filah 

Het is drukker geworden in 2012. Nieuwe mensen hebben ons weten 

te vinden. Oudere buurtbewoners, mannen, vrouwen, die een goede 

en goedkope maaltijd weten te waarderen. En ook enkele Oost-

Europeanen hebben Filah ontdekt. De nieuwe bezoekers mengen vrij 

moeiteloos met de mensen die al jaren bij ons komen eten. 

Het is gelukt elke maandag, woensdag en donderdag een verse 

maaltijd op tafel te zetten, dankzij de koks en de kookgroepen die 

soms van ver uit het land komen om bij Filah te koken. Koken voor 

35 tot 40 mensen is een hele klus. Over heel 2012 zijn er bijna 6000 

maaltijden geserveerd. Daar zijn we trots op.  

De maaltijd kost € 2, -, de strippenkaart voor 10 maaltijden € 15, -. 

Onze inkomsten komen uit de bijdragen van de bezoekers, maar 

zonder de subsidie van het stadsdeel en de giften van de Koperen 

Knoop en van enkele diaconieën zouden we dit niet redden. De 

diaconie van de Nassaukerk organiseerde dit jaar speciaal voor Filah 

een bazaar, opbrengst € 1970. Een bedrijf op Schiphol stuurt ons 

regelmatig fruitsap, ijs en andere etenswaren toe. 

Het laatste half jaar hebben wij – gelukkig – weer enkele vaste  

Vrijwilligers erbij gekregen. De betrokkenheid van de vrijwilligers 

bij de gasten is zeer groot en de onderlinge banden tussen de 

vrijwilligers zijn uitstekend. 
 

Bakjes 

Plastic bakjes zijn voor Filah 

onmisbaar. Als er eten over is, 

nemen bezoekers dat mee in een 

bakje. Maar waar haal je lege 

bakjes vandaan? 

Fred Barella, woont in Uitgeest 

en is al jaren iedere maandag bij 

Filah gastheer. Hij vertelt: ‘Veel 

mensen in mijn omgeving 

weten, dat ik actief ben bij 

Filah; ik heb ooit eens verteld 

dat wij wel plastic bakjes 
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kunnen gebruiken. En nog steeds vind ik bij mij voor de deur plastic 

zakken met diverse maten plastic bakjes, die ik dan meeneem naar 

Filah. Een firma in Brabant heeft ons twee jaar geleden 2000 bakjes 

cadeau gedaan en nu krijgen wij weer een grote hoeveelheid.  

Als vrijwilliger voel ik me eigenlijk steeds meer thuis bij Filah; in de 

loop der jaren heb ik veel van onze bezoekers beter leren kennen en 

zij mij. Dat geeft geloof en vertrouwen in elkaar.’  

 

Sinterklaas is een zij 

Al jaren krijgt Filah bezoek van Sint en Piet. De vaste bezoekers 

herkennen Piet, maar met Sint hebben ze meer moeite, terwijl toch 

iedereen haar kent. Wie is toch deze 

hulpsinterklaas? 

 

Ieder jaar worden enkele bezoekers en 

vrijwilligers door de Sint 

toegesproken, lovende woorden, maar 

ook ‘de roe’ als het nodig is. 

Van Piet krijgt iedereen een cadeautje, 

dit jaar een poncho en een 

chocoladeletter. Met dank aan de 

Koperen Knoop.  

 

  
 



 10 

 

Kringloop Kerk & Buurt  
 

 

Als er twee projecten 

binnen Kerk & Buurt dit 

jaar veel veranderingen 

hebben doorgemaakt, dan 

zijn het wel Cabana in de 

Spaarndammerbuurt en het 

Meubelproject in de kelder 

van de Nassaukerk. 

De sluiting van de 

Magdalenakapel maakte het 

noodzakelijk om voor 

Cabana een ander 

onderkomen te zoeken. 

Cabana was het winkeltje 

met tweedehandskleding 

dat bij de kapel gehuisvest 

was. 
 

Het winkeltje was juist in de voorafgaande jaren grondig opgeknapt 

door de enthousiaste vrijwilligers. De sluiting was voor hen dan ook 

moeilijk te accepteren. Er is hard gezocht naar een betaalbaar 

alternatief voor Cabana in de Spaarndammerbuurt, maar dat is helaas 

niet gelukt. 

Wat wel haalbaar (b)leek, was Cabana onder te brengen in de 

meubelkelder bij de Nassaukerk en de beide projecten samen om te 

vormen tot de nieuwe ‘Kringloop Kerk & Buurt’. Dit was in ieder 

geval financieel haalbaar maar vroeg wel om een samengaan van 

twee verschillende ‘culturen’. Er is gewikt en gewogen en 

uiteindelijk is de knoop doorgehakt. Deze verandering vroeg veel 

van de vrijwilligers van de twee projecten. Enkelen hebben, met pijn 

in het hart, het vrijwilligerswerk beëindigd.  

Voor de vrijwilligers van het Meubelproject was het de tweede grote 

verandering in korte tijd nadat in het begin van het jaar de 
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coördinator, Rob van der Putten, overleed en de nieuwe coördinator 

al snel uitviel. 

Bestuurlijk is er voor gekozen ‘Kringloop Kerk & Buurt’ direct 

onder te brengen onder het bestuur van Kerk & Buurt en de 

coördinatie in handen te leggen van één van de Kerk & 

Buurtwerkers. In het verlengde hiervan is de aparte Stichting 

Meubelproject opgeheven.  

Kortom: onrust, onzekerheid en zoeken naar nieuwe vormen. Op dit 

moment zitten we daar nog middenin. Positief is dat de continuïteit 

is gewaarborgd. De verkoop van zowel goedkope kleding als 

meubels en spulletjes gaat door, de vrijwilligers zien u graag komen, 

als klant of om herbruikbare zaken af te geven.  

Positief is ook, dat er flink is geïnvesteerd in het opknappen van de 

ruimte. De entree is voorzien van nieuwe en isolerende 

tussendeuren, er is centrale verwarming aangelegd en achter in de 

ruimte is het nodige uitgebroken en opnieuw ingedeeld, waardoor 

een veel overzichtelijker en praktischer inrichting is ontstaan. 
 

  
 

In optocht van Cabana naar de Meubelkelder onder de Nassaukerk  
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Als kroon op het werk, krijgt het project een mooi, nieuw 

informatiebord boven de ingang. Het samensmelten van de twee 

‘culturen’ zal nog wel tijd kosten. Er zijn ook plannen voor een 

publiciteitscampagne, voor speciale bedrijfskleding en voor het 

verder aankleden van de ruimte. 

Zoals in iedere ‘kringloop’ keren zowel de goede als de minder 

geslaagde aspecten met een zekere regelmaat terug. Daar kunnen we 

van leren en steeds een stapje verder komen. 

Op deze plek vinden we het belangrijk alle vrijwilligers en 

bestuursleden van het Meubelproject (ook vrijwilligers) die bij 

Cabana en Meubel betrokken zijn of zijn geweest, van harte te 

bedanken voor hun inzet, geduld, durf en doorzettingsvermogen in 

de afgelopen jaren. Misschien is die inzet niet altijd voldoende 

openlijk gewaardeerd, maar hij is zeker niet onopgemerkt gebleven.  

We wensen iedereen veel inspiratie en wijsheid in de komende tijd.  
 

 
 

Roberto, Didi, Eveline, Harry en Rolf na aankomst in de kelder
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Magdalenakapel gesloten 

Op 21 oktober namen we afscheid van de Magdalenakapel. De 

bisschop van Haarlem besloot een aantal kerken te sluiten waaronder 

de Magdalena in de Spaarndammerbuurt. Na zoveel jaren van trouw 

en samenwerking was dit voor veel parochianen, buurtbewoners, 

pastores en voor Kerk & Buurt een treurige dag. 
 

 
 

De eerste contacten tussen de protestantse Nassaukerk en de 

katholieke Magdalenakapel dateren uit de tachtiger jaren. Het was 

deze oecumenische samenwerking die aan de wieg stond van het 

kerk en buurtwerk. Kerk & buurt werd actief in beide buurten, eerst 

in de Staatsliedenbuurt, later, vanaf 1995, ook in de 

Spaarndammerbuurt. Het winkeltje Cabana, gehuisvest in de 

Magdalenakapel, was het centrum. Hier kon je jarenlang terecht 

voor een kopje koffie, tweedehandskleding of een luisterend oor.  

Vanuit Cabana is van alles georganiseerd: het winkeltje zelf 

natuurlijk, maar ook de Burenhulp, de jaarlijkse Buurt Kerstin, de 

Soos en de uitstapjes. Kerk & Buurt werkte vaak samen met andere 
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organisaties in de buurt, zoals Casa Migrante en de Bogt. Samen met 

het wijkopbouworgaan werd huiskamer ‘Effe bij moeder an’ gestart. 
 

Voor parochianen die in de Magdalena zijn getrouwd, hun ouders 

van daaruit hebben begraven of hun kinderen daar hebben laten 

dopen, was 21 oktober een zwarte dag. Een troost was het dat een 

flink aantal betrokken buurtbewoners en ook pastoors - waarvan 

sommigen de parochie hadden mogen begeleiden - aanwezig was. 

De parochianen zullen in een ander kerkgebouw hun thuis moeten 

gaan vinden. De parochianen zullen zich in een nieuwe 

gemeenschap moeten invoegen en dat kan behalve een uitdaging 

soms ook moeilijk zijn. Vanuit Kerk & Buurt willen we hen hierbij 

sterkte wensen. 
 

Kerk & buurt gaat verder zonder de vertrouwde kapel en zonder 

Cabana. De meeste projecten uit de Magdalenakapel zijn inmiddels 

ondergebracht bij andere activiteiten van Kerk & Buurt. Het werk 

gaat dus door. En wat Kerk & Buurt betreft nemen we als 

gemeenschap geen afscheid van elkaar. Ook al zijn de grenzen van 

de parochie verschoven, onze wens is dat de samenwerking in de 

toekomst blijft bestaan. 

 

 
Ruth 

 
Giovanni 

 
Wil 
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Zo eenvoudig is het nu ook weer niet 

Veertig jaar geleden keerde ik de kerk de rug toe. Simpel gezegd: ik 

geloofde er niet meer in. Via een grote omweg kom ik nu weer 

binnen. Nou ja: Kerk & Buurt is niet hetzelfde als ‘de kerk’.  

In mijn tijd als stadsdeelwethouder noemde ik Kerk & Buurt 

schertsend altijd een monsterverbond tussen goddelozen en 

godvruchtigen, met één gezamenlijk ideaal: een samenleving waarin 

ook plaats is voor mensen die, om wat voor reden dan ook, minder 

goed mee kunnen komen.  

Nu ik onderdeel uitmaak van deze ‘club’ merk ik hoe zeer dat beeld 

klopt. Ik heb vooral bemoeienis met de Kringloop en begin de 

mensen daar een beetje te kennen. Hier en ook bij Filah, Ontbijt, 

Inloop en Burenhulp zit het hart op de goede plek en werken we 

samen. Dat gaat wel eens van ‘au’, want we zijn verschillend en 

spreken niet altijd dezelfde taal.  

Mensen die een groot deel van de dag buiten of juist thuis 

doorbrengen staan anders in het leven dan mensen die hun dag op 

kantoor doorbrengen. Dat mengt niet altijd makkelijk. 

Bij Kerk & Buurt komen die groepen elkaar wel tegen. Dat is 

uitzonderlijk. Dan merk ik dat ik eerst wat horden moet nemen om 

tot een gesprek op ‘ooghoogte’ te komen. Maar dat levert wel heel 

wat op: je leert Amsterdammers kennen die in een andere, parallelle 

wereld leven.  

Veel ambtenaren, wethouders en beleidsmakers komen die andere 

wereld alleen nog tegen in rapporten en hebben daar hun eigen 

beelden bij. En op basis van die beelden maken ze plannen. Dat gaat 

soms fout, daar kun je op wachten.  

Dat is een risico voor de solidariteit in de samenleving. Soms 

denken we dat het gesprek tussen die verschillende leefstijlen 

vanzelf gaat. En denken we dat het wel wat minder kan met de 

zorgkosten, omdat mensen meer voor elkaar gaan zorgen. Ik moet 

dat nog zien.  

Die beelden over ‘de ander’ kunnen verkeerd uitpakken. Als we 

elkaar niet meer ontmoeten, maken we gauw verkeerde keuzes. Dan 
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roept het begrip ‘nivelleren’ een beeld op van mensen die zich niet 

inspannen en het ervan nemen op andermans kosten.  

Of we denken dat al die ‘opgeleide types zakkenvullers zijn die de 

hele dag uit hun neus eten op kantoor’. Die verkeerde beelden 

kunnen ertoe leiden dat we elkaar nog meer uit de weg gaan.  

Kerk & Buurt slaat bruggen tussen mensen, culturen, leefstijlen, 

overtuigingen, nationaliteiten en mentaliteiten. Gewoon door met 

elkaar in gesprek te blijven en aan te pakken. Daarom zijn we een 

mini-samenleving waar het best wel eens piept en schuurt, maar 

waar we wel samen door gaan. Kom daar nog eens om 

tegenwoordig.  

Dick Jansen  

 
 

Bezoek burgemeester van der Laan aan de Schakel 

 
In september kwam Eberhard van der Laan op werkbezoek. Met zo’n 

twintig bezoekers en vrijwilligers hebben we hem ontvangen. Eerst in de 

Kringloopwinkel, daarna in de Schakel. 

Hij bleek nieuwsgierig en betrokken. We spraken over de dagbesteding 

van de bezoekers, Workforce, alcohol, de financiering van Kerk & Buurt 

en over de gemeenschap die we als Kerk & Buurt proberen te zijn. 

 



 17 

Dertig jaar Co van Teeffelen 

Het is koud als ik voor een kort gesprekje bij Co aanleg. Tot voor 

kort was Co vanuit de Magdalenaparochie betrokken bij het wel en 

wee van Kerk & Buurt. ‘Ik heb in de zomer afscheid genomen van 

het bestuur. Hoe lang ik lid ben geweest? Daar vraag je me wat. Ik 

denk zo’n 30 jaar. Toen heette het bestuur de dragende groep. En je 

had de werkende groep, de mensen die de activiteiten deden. Ik 

moest in het begin wel wennen. Ik had geen hoge pet op van de 

bezoekers van de projecten, vond ‘t profiteurs. Lekker aanschuiven 

en alles wordt voor je gedaan. Door het contact met Arie, die een 

tijdje meewerkte aan het ontbijtproject, is dat veranderd. Ik ging 

beter de mens achter het moeilijke gedrag zien, kreeg veel meer 

begrip voor hem. En eigenlijk daardoor ook voor andere bezoekers. 

Ik kon heel goed opschieten met Rob van der Putten. We spraken 

dezelfde taal. Ik hield vanuit het bestuur een oogje in het zeil bij het 

ontbijtproject en vond het steeds leuker, ook met de bezoekers. In 

het bestuur zelf was ik meer een luisteraar. Ik heb genoten van de 

kloosterweekenden. Als de deur achter me dicht viel, voelde dat als 

thuiskomen. Vooral het psalmzingen in beurtzang deed en doet mij 

veel. Ik krijg dan het gevoel dat ik met God aan het praten ben.’ 
 

Sinds de sluiting van de 

Magdalenakapel kerkt Co -tot zijn 

eigen verbazing met plezier- in de 

Augustanakerk aan de Postjesweg. 

Hij denkt altijd met veel genoegen 

aan alle mensen in en rondom de 

Nassaukerk met wie hij al zo lang 

contact heeft.  
 

‘Ik wens Kerk & Buurt toe dat ze nog 

lang mogen bestaan! En dat daarvoor 

voldoende vrijwilligers en financiële 

middelen blijven komen.’ 
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 Vital  
Afgelopen jaar is Rudo Molly, 

de drijvende kracht achter 

Vital, 65 jaar geworden. Rudo 

is verhuisd naar Amsterdam 

Zuidoost en de wekelijkse 

avonden, waarop er in de 

kelder van de Nassaukerk 

wordt gerepeteerd, zijn 

gestopt. Jammer, want Vital is 

één van de oudste projecten 

van Kerk & Buurt. 

Op het afscheid van Guus van 

Es in mei heeft Vital nog 

geschitterd. Olly was daar ook 

met zijn klinkende stem 

waarmee hij het publiek en the 

Lord toezingt.  

Op het pinksterfestival in de Nassaukerk hebben Alex en Karel, twee 

leden van Vital, een succesvolle workshop gehouden. Dat smaakte 

naar meer. Zwanine Siedenburg onderzoekt of en hoe een doorstart 

mogelijk is.  

 

Burenhulp 
Burenhulp is één van de grotere projecten van Kerk & Buurt. Het 

afgelopen jaar is door vrijwilligers ongeveer vierhonderd maal 

burenhulp verleend. Kerk & Buurtwerker Eveline Masetti 

onderhoudt het contact met de hulpvragers en begeleidt de 

vrijwilligers. Eveline tekende enkele citaten op uit de mond van een 

vrijwilliger die dit werk al tien jaar doet. 

“Je maakt leuke en vervelende dingen mee, maar eigenlijk ben ik 

nog net zo enthousiast als toen ik begon.” 

“Elke vrijdag ging ik met iemand wandelen die met een rollator liep. 

Soms was het voldoende als we alleen even buiten waren en dan op 

een bankje vlakbij gingen zitten. Vooral het contact was belangrijk.” 
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“Op een keer kwam ik bij iemand thuis kwam, echt schoon was het 

niet. De vliegen kwamen me van alle kanten tegemoet.” 

“Ik heb ook geregeld mensen begeleid naar het ziekenhuis, maar dat 

is soms wel vermoeiend. Bovendien, sommige mensen kunnen heel 

brutaal zijn, alsof je hun hulpje bent, terwijl je het werk gewoon 

vrijwillig doet.”  

“Veel heb ik geleerd van iemand van vierentachtig. Weet je, je moet 

kunnen incasseren en je moet zelf duidelijk je grenzen aangeven. Ik 

heb ook heel veel waardering gekregen, ja, ik kijk er met voldoening 

op terug.” 

 
 

Levende kerststal 

 
 

Op 22 december was er een heuse levende kerststal te bewonderen 

op de De Wittenkade voor de Nassaukerk. Bezoekers en vrijwilligers 

van Kerk & Buurt waren Jozef en Maria, herders en wijzen uit het 

Oosten. De ezels waren zichzelf. Jammer dat het regende, maar de  

sfeer was prima. Dat kwam niet in het minst door het optreden van 

dak- en thuislozenkoor ‘de Straatklinkers’. 
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De damesclub  

Madelon Schrey werkt als vrijwilliger in de Schakel. Daarvoor deed 

ze dat in Cabana. Toen Cabana gesloten werd, vond ze dat vreselijk 

en was ze van plan om te stoppen. Maar toen Giovanni vroeg of ze 

de telefoon wilde aannemen in de Schakel zei ze ja. ‘Als ik de sores 

maar niet mee naar huis neem’ was haar voorwaarde. Dat lijkt mee 

te vallen, want ze zit er nog steeds, elke dinsdag. Officieel vangt ze 

telefoontjes op, maar ze is vooral lid van de damesclub, zoals ze dat 

noemt. Samen met Zwanine en Eveline ontvangt ze de bezoekers in 

de Schakel. Leuk werk. De telefoonrekening liep in het verleden 

nogal eens uit de hand. Nu zit Madelon in het kantoor. De bezoekers 

waren aanvankelijk wel wantrouwend. “Wat komt die daar doen?” 

Ze voelden zich toch wel wat gecontroleerd.  

Madelon legt makkelijk contact. Ze is ooit opgeleid tot 

kinderverzorgster, maar kon daarin geen baan vinden. Omdat ze 

kleiner is dan 1m50 was dat ook wettelijk niet mogelijk. Ze zou geen 

overwicht kunnen hebben. Ze is toen receptioniste geworden. 

Mensen ontvangen, daar een babbeltje mee maken, dat kan ze. “Zij 

vertellen wat over zich zelf en ik doe dat over mijzelf. Het is iets 

wederzijds”. Zo gaat dat ook 

in de Schakel. Soms gaat het 

gesprek zo goed, dat de 

bezoeker helemaal vergeet te 

bellen. 

Madelon heeft hart voor 

mensen, zeker voor hen die 

het zwaar te verduren hebben. 

Zelf heeft ze wat dat betreft 

in haar leven ook heel wat 

meegemaakt. “Als je blijft 

knokken, kom je er weer uit” 

is haar devies. En gevoel voor 

humor, constateer ik.  

In de Schakel komen nogal 

wat kwetsbare mensen.  
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”Zij denken altijd dat het niet goed komt, maar dat accepteer ik niet. 

Je moet blijven knokken,” zegt  Madelon. Ze snapt ook wel dat ze zo 

zijn afgezakt. Zo ontmoette ze in de Schakel een buurmeisje van 

vroeger. Ze kent haar nog van toen ze geboren werd ‘op de trap’. Ze 

heeft twee gebroken armen. “Jij weet tenminste hoe mijn jeugd 

was,” vertrouwt ze Madelon toe.  

Onder de groep die de Schakel bezoekt is nogal wat agressie. Zo 

ging een bezoeker gooien met de telefoon. De zorgtoeslag was te 

laat en het telefoontje daarover stelde hem niet gerust. Madelon 

heeft respect voor Zwanine. Het is niet makkelijk om als vrouw op 

te treden, maar als het moet kan ze iemand schorsen.  

Dinsdag is ze in de Schakel, woensdag gaat Madelon schilderen en 

donderdag past ze op Micha, de kleine van Eveline en Giovanni. Ze 

is nog steeds gek op kinderen. Als ze erover vertelt, geeft ze zeker 

niet het idee dat ze geen overwicht zou hebben. Integendeel.  

 

 

 
Didi en Fred 

 
Bea 
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Spreekuur Kerk & Buurtwerkers 

Zwanine Siedenburg en Eveline Masetti hebben hun wekelijkse 

spreekuren, maar krijgen ook daarbuiten veel vragen. Mensen doen 

een beroep op Kerk & Buurt voor problemen met financiën, 

huisvesting of andere nijpende situaties. De Kerk & Buurtwerkers 

begeleiden mensen naar instanties en hebben contact met 

hulpverlenende instellingen.  
 

Spreekuur predikant 

De predikant van de Nassaukerk, Klaas Holwerda, heeft ook een 

spreekuur. Er komen mensen met diverse vragen en problemen. 

Voor de praktische zaken wordt verwezen naar de Kerk & 

Buurtwerkers. De predikant richt zich meer op 

zingevingsvraagstukken. Onze bezoekers worstelen vaak met de 

vraag wat voor hen een zinvol leven is. 

 
Avondvierdaagse Westerpark 

 
 

Het is zo langzamerhand een traditie. In het voorjaar doen bewoners 

van de Bogt Westerbeer, geduwd door vrijwilligers van Kerk & 

Buurt, mee met de Avondvierdaagse. Het leuke is dat je op plekken 

in de buurt komt waar je normaal niet komt. Zo liepen we dit jaar 

over de volkstuinparken ‘Sloterdijkermeer’ en ‘Nut en genoegen’. 
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SOOS 
We zitten met een aantal dames in de dagopvang van De Bogt-

Westerbeer. De ruimte is in kerstsfeer en we zingen vertrouwde 

kerstliederen. We oefenen om mee te kunnen doen met de 

kerstviering in de Bogt. Het is de bedoeling dat de dames vaker een 

bijdrage leveren aan de vieringen. 

Om de week komen de dames van de Soos hier bij elkaar sinds de 

sluiting van de Magdalena. De onderlinge sfeer is niet veranderd, 

maar het is wel wennen hier, omdat de band met de kerk minder 

voelbaar is. Toch blijft de Soos een belangrijke ontmoetingsplek die 

niemand zou willen missen. Daarom is het fijn dat we hier terecht 

kunnen. 

Door de sluiting van de Magdalenakapel is het dit jaar anders 

gelopen met het busreisje, maar gelukkig zijn de Paasbrunch, 

Sinterklaas en de Kerstlunch wel op de gebruikelijke manier gevierd. 

Hoewel De Bogt een eigen soos heeft, wordt er gekeken of de Soos 

van Kerk & Buurt uitgebreid kan worden met bewoners van de 

Bogt. Want de club is wat kwetsbaar geworden nu er nog zes 

mensen over zijn. 

Nog een verandering in het nieuwe jaar: na 10 jaar zal Eveline de 

Soos niet meer leiden vanwege veranderde werkzaamheden binnen 

Kerk & Buurt. Maar gelukkig is er een vertrouwde vrijwilligster, 

Miriam Schulte Fischedick, die dit overneemt. We wensen haar veel 

plezier en succes. 

 

Fernando Pessoa, Portugese dichter, een zeer kwetsbaar mens bracht 

zijn creatieve levensangst onder woorden in het gedicht 

‘Tabakswinkel’ 
 

Ik ben niets 

Ik zal nooit iets zijn 

Ik kan ook niet iets willen zijn 

Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld 
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Nieuwjaarsmaaltijd 2012 
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Guus na twintig jaar Kerk & Buurt met pensioen 

Het was een mooi afscheid van Guus van Es. 

Donderdag 10 mei 2012 in de Nassaukerk, meer dan honderdvijftig 

mensen kwamen om hem de hand te schudden en te bedanken. Ook 

veel mensen uit de begintijd van Kerk & Buurt. 

Henk Slooijer had geld ingezameld voor twee mooie cadeaus: een e-

book en kaartjes voor het Concertgebouw. Toespraakjes van Gerrit, 

Reza, Sophia en Hokon. Heel bijzonder was dat Guus de 

Amsterdamspeld uitgereikt kreeg door Martien Kuitenbrouwer, 

voorzitter van stadsdeel West. Twee mooie meezingliederen en een 

speciaal lied van Ria en Carla, even was het muisstil.  

Herry Masfar zorgde met enkele helpers voor het eten. Smullen. 

Twintig jaren Guus werden op indrukwekkende wijze afgesloten, zo 

indrukwekkend dat het zelfs Guus even te veel werd.  
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Vieringen voor Kerk & Buurt  

Vier keer per jaar zitten Henk Slooijer, Alex de Lange, Wilma 

Dierx, Hans van Herwaarden en Zwanine Siedenburg aan het eind 

van een werkdag om de tafel, met als doel het invullen van een 

laagdrempelige kerkdienst voor mensen uit de buurt. En dat is nog 

niet zo makkelijk. De dienst heeft altijd wel een bijzondere 

invulling. Zo begon dit jaar met het thema ‘De oprechte ander’. Op 

een doek konden mensen hun vraag aan, of aanbod voor een ander 

aangeven. Een kerkbezoeker kreeg bijvoorbeeld het aanbod om op 

haar kinderen te passen in ruil voor een lekkere taart.  

De rest van het jaar zijn de thema’s aangepast aan de seizoenen. In 

de lente was het thema ‘Nieuw begin van leven’. Bij aanvang kregen 

alle bezoekers een tak met een bloem en de vraag ‘Wat heb jij 

afgelopen week gedaan wat in de winter niet kon?’. In de zomer was 

het thema ‘Tot bloei gekomen’ en hebben we plantjes uitgedeeld. 

Daarna volgde de oogst en ‘Stil van binnen’ in de winter. 

Onze ideeën leiden nog niet tot veel nieuwe bezoekers uit de buurt 

bij deze vieringen. Daarom vragen we u suggesties om meer mensen 

uit de buurt bij deze laagdrempelige diensten te betrekken. De vraag 

is ook of de diensten wel zo laagdrempelig zijn als we willen. U 

kunt contact opnemen met Wilma Dierx en Alex de Lange. 
 

 

Het wandmozaïek in de Magdalenakapel
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Rondjes om de kerk 

Dit jaar zijn we, na de Kerk & Buurtviering, op bezoek geweest bij 

Nemo, de vereniging van vrije wandelaars in het Westerpark en bij 

de Bibliotheek aan de van Hallstraat. Beide keren kregen we 

uitgebreid informatie en uitleg.  

In de bibliotheek maakten we zogenaamde elfjes, kleine gedichtjes 

met een vaste opbouw en elf woorden. Hieronder enkele 

voorbeelden, met het thema ‘buurt’. 
 

Buurt 

oud, nieuw  

Dwars, recht, krom, 

ik woon hier niet 

Dom 

Buurt 

naam, faam 

vrolijk en dwars 

ik werk er graag 

gemeenschap 

Buurt 

is bekend 

maakt mij blij 

ik ken de mensen 

veilig 
 

 

Op bezoek bij Nemo in het Westerpark 
 

Leo komt al jaren bij Kerk & Buurt. We hadden het over ouder 

worden. “Ach”, zei Leo, “de minuten die duren soms erg lang, maar 

de jaren gaan razendsnel”.  
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Première DVD over Kerk & Buurt  

Op zondag 24 april was de première van de ‘film van Rob’. Rob van 

der Putten, die in januari overleed, had geld beschikbaar gesteld om 

een DVD te laten maken over Kerk & Buurt en de Nassaukerk. De 

wijkzaal van de Nassaukerk zat afgeladen vol en terecht, het was een 

ontroerende documentaire. Regisseur Patricia van der Does en 

cameraman Jeroen Baatenburg de Jong kregen een welverdiend 

applaus. De DVD is nog steeds te koop, zie laatste pagina. 

 

Wereldse gemeenschap in een goddelijke buurt 
 

 

 

Maandag 17 september waren we te gast in de Bibliotheek 

Staatsliedenbuurt voor een discussie over de toekomst van Kerk & 

Buurt in relatie tot de nieuwe visie op de rol van het georganiseerde 

welzijnswerk. Het motto: een wereldse gemeenschap in een 

goddelijke buurt. Hetty Welschen, portefeuillehouder welzijn van 

stadsdeel West, en Nico de Boer, publicist over welzijn waren onze 

gasten. Na de vertoning van de DVD over Kerk & Buurt ontspon 

zich een boeiende discussie tussen onze gasten en de 35 aanwezigen. 
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Samenwerkingsprojecten 

 

Samenwerkingsproject Workforce  

Workforce is een samenwerkingsproject van Streetcornerwork, 

Stadsdeel West, Buurtbeheer, wijkregisseur en Kerk en Buurt. Dak -

en thuislozen, die de projecten van Kerk & Buurt bezoeken, maken 

in ploegen van zeven deelnemers de buurt schoon. Er wordt vijf 

dagen in de week gewerkt. De Schakel en Filah fungeren als 

uitvalsbasis; daar wordt tussen de middag ook gegeten. De 

verdiensten zijn tien euro per dag plus een warme maaltijd. Iedere 

deelnemer kan maximaal twaalf keer per maand meedoen. De 

begeleiding is in handen van Streetcornerwork. De begeleider 

Dennis geeft ook aandacht aan hulpvragen van de deelnemers. 

Geregeld is er overleg tussen de betrokken organisaties. 

 

Biertje 

“M’n biertje pakken ze me niet af. Maar ik drink nu alleen nog ’s 

avonds, niet meer overdag. En dat bevalt me goed.” 

 

Samenwerkingsproject Kantlijn  

Elke maandagmiddag is de wijkzaal van de Nassaukerk het 

werkterrein van de Amsterdamse schrijfclub van dak- en thuislozen, 

een project van de Protestantse Diaconie. Elke middag begint met 

het uitreiken van een schrijfopdracht door de begeleidsters Christine 

Otten en Ellen Kok. Daarmee gaan de schrijvers vervolgens ieder 

voor zich aan de slag. Er worden soms zeer ontroerende en literaire 

teksten gemaakt. De schrijvers en dichters worden Bij Kantlijn 

aangesproken op waar ze goed in zijn. 

De hongerige magen worden intussen gevuld met boterhammen en 

andere etenswaren die altijd beschikbaar zijn. Aan het einde van de 

middag lezen de deelnemers elkaar hun gedichten en verhalen voor. 

Dan klinkt telkens applaus op vanuit de wijkzaal.  

Ook leverden deelnemers van Kantlijn opnieuw bijdragen aan de 

Kerk & Buurtvieringen in de Nassaukerk.  
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Stilstaan bij 
 

Rob van der Putten 

Al vroeg in het jaar op 12 januari ontviel ons Rob van der Putten. 

Vanuit zijn bezieling als communist raakte hij al vroeg betrokken bij 

het internationale kookproject waaruit ons maaltijdproject Filah 

ontstond. Vele jaren was hij coördinator en drijvende kracht achter 

het Ontbijtproject en de Meubelkelder/Kringloopwinkel. Intussen 

was de Nassaukerk ook een geestelijk thuis voor hem geworden. Na 

een indrukwekkende gedachtenisdienst werd hij vanuit de 

Nassaukerk op Sint Barbara begraven. 

 

‘Appie’ Meijerhof 

Op 20 februari stierf Albert Simon Meijerhof, beter bekend als 

Appie. Afkomstig uit het hoge noorden (Delfzijl), leefde hij een 

groot deel van zijn leven zonder een vast dak boven zijn hoofd en 

nam hij een eigen plaats in onder de bezoekers van onze projecten. 

De laatste jaren genoot hij van en moest hij tegelijk weer wennen 

aan een eigen huisje aan de De Wittenkade. Ook hem hebben we op 

Sint Barbara begraven. 

 

Herry Masfar 

Helemaal aan het eind van het jaar (29 december) ontviel ons nog 

een steunpilaar: Harry Masfar. Hij heeft vele jaren gekookt in Filah, 

voor de medewerkers van de Kringloopwinkel en niet te vergeten de 

nieuwjaarsmaaltijden van Kerk & Buurt. Zijn indonesische 

maaltijden waren een begrip. Een man van weinig woorden, maar 

met een grote betrokkenheid en een goede waarneming. 

 

We gedenken deze drie mensen met liefde en ontroering. 
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Bestuurlijke zaken 

 

Bestuur Stichting Kerk en Buurt 

Het bestuur bestaat begin 2013 uit de volgende mensen: Hokon 

Hansen (voorzitter), Sophia Kwikkel (secretaris), Markus Kruyswijk 

(penningmeester) en de bestuursleden Jaap Buning, Rolf 

Steenwinkel, Ellen Kok, Dick Jansen en Annelies Faber.  

Co van Teeffelen, Fred Younge en Hans van Herwaarden hebben in 

2012 het bestuur verlaten.  

Het bestuur heeft acht keer vergaderd met de kerk en buurtwerkers 

en de pastores. We hebben ons intensief bezonnen op de 

vernieuwing van Kerk & Buurt, omdat er veel ontwikkelingen zijn. 

Belangrijkste punten: we proberen de kring van betrokkenen rond 

Kerk & Buurt te vergroten, Cabana en Meubelproject zijn opgegaan 

in Kringloop Kerk & Buurt, het werven van nieuwe fondsen en 

particuliere bijdragen, de aanstelling van een nieuwe Kerk en 

Buurtwerker.  

 

Hans van Herwaarden zat tien jaar in het bestuur. Bij zijn afscheid 

van het bestuur zei hij over het bestuurswerk: 

“De ene keer na een vermoeiende werkdag je op de fiets hijsen met 

totaal geen zin om het voor de zoveelste keer te hebben over hoe we 

vrijwilligers moeten werven of ons moeten profileren of wie welk 

stukje moet schrijven voor de Terugblik. De andere keer zeer 

geïnspireerd en geraakt door het samen ergens voor gaan.” 

 

Kerk & Buurtwerkers 

In mei 2012 ging Guus van Es, na twintig jaar, met pensioen. Hij is 

opgevolgd door Zwanine Siedenburg. Zij werkt 24 uur per week.  

Per eind van het jaar stopte Giovanni Masetti. Zijn 8 uur is 

toegevoegd aan het contract met Eveline Masetti; zij werkt nu 16 uur 

per week. 

We bedanken Guus en Giovanni hartelijk voor hun jarenlange inzet, 

niet alleen tijdens hun officiële werkuren, maar ook daarbuiten. 
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Financiën  

Het boekjaar 2012 wordt, net als voorafgaande jaren, met een tekort 

afgesloten. De inkomsten blijven achter bij de uitgaven.  

Op korte termijn is dit niet bedreigend; Kerk & Buurt heeft in de 

'vette jaren' voldoende reserve opgebouwd om het even uit te kunnen 

houden. Op langere termijn voorzien we echter wel problemen. 

Om het tekort terug te dringen hebben we dit jaar het aantal betaalde 

uren terug gebracht van 44 naar 40. Ook heeft de, gedwongen, 

sluiting van onze vestiging in de Magdalenakapel een bezuiniging 

opgeleverd. Verder korten op de uitgaven gaat raken aan de kern van 

onze activiteiten. Dat willen we niet. 

Gelukkig hebben de grootste subsidiegevers (gemeente Amsterdam, 

stadsdeel West en de Protestantse diaconie) hun bijdrage 

gehandhaafd. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.  

 

 

Ook bedanken we van harte de 

particulieren en fondsen die ons 

hebben gesteund. Zoals het 

SKAN-fonds dat de centrale 

verwarming in de 

kringloopkelder betaalde en de 

Nassaukerk die de tochtdeuren 

van de kelder bekostigde. 

Het blijkt niet eenvoudig meer 

particulieren en fondsen bij ons 

werk te betrekken. We denken 

dat dit te maken heeft met de 

huidige economische 

omstandigheden. 
 

 

Er wordt door het bestuur gebroed op nieuwe manieren om middelen 

te werven. Dit begint voorzichtig vruchten af te werpen, maar we 

zijn er nog niet. Heeft u een idee, laat dat ons dan weten!  

Uw bijdrage blijft welkom op ING 120952, zie ook de volgende 

pagina. 
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Contact 
Voor informatie over Kerk en Buurt kunt u contact opnemen met: 
 

Hokon Hansen 

Voorzitter  

Telefoon 020 488 0178 
 

Sophia Kwikkel 

Secretaris 

secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl 
  

Eveline Masetti 

Kerk en buurtwerker 

Telefoon 020 684 2356 

Zwanine Siedenburg 

Kerk en buurtwerker 

Telefoon 06 8325 3506 

 

Bankrekening Kerk en Buurt  

ING 120952 

Kerk en Buurt Westerpark  

p.a. Muiderstraatweg 54 

1111 PT Diemen  
 

De Stichting Kerk & Buurt Westerpark is een ANBI erkende 

instelling. Giften aan Kerk & Buurt kunt u, boven een bepaalde 

drempel, aftrekken bij uw belastingopgave. 

Wilt u meer weten over de financiën of over de mogelijkheid bij te 

dragen, neem dan contact op met de penningmeester, Markus 

Kruyswijk, tel. 020-6276558, markuskruyswijk@gmail.com.  

   

Uitgave 

Deze ‘Terugblik 2012’ verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

het Bestuur Kerk & Buurt Westerpark.  

 

Website  

Op de website van Kerk & Buurt kunt u steeds het laatste nieuws 

vinden. U vindt er ook deze ‘Terugblik 2012’, met alle foto’s in 

kleur. Het adres: www.kerkenbuurtwesterpark.nl.  

 

DVD 

Begin 2012 verscheen een informatieve en ontroerende DVD over 

Kerk & Buurt. De prijs bedraagt € 4, -. Te bestellen bij Hokon 

Hansen, tel. 020-488 0178. 

http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl/

