TERUGBLIK 2013

Voorwoord
Op een vrijdag in september deden dertig vrijwilligers van Kerk &
Buurt mee aan een scholingsmiddag op de zolder van de Protestantse
Diaconie. We deden een rondje: Vertel nou eens wat voor jou een
groot succes is van Kerk & Buurt. Dat leverde op:
 De continuïteit, dat het al zo lang bestaat
 De veelheid aan projecten, van Ontbijt tot Burenhulp
 De gemotiveerde vrijwilligers
 Filah, de eettafel die al meer dan 25 jaar bestaat
 Jongeren van buiten Amsterdam, die bij Filah komen koken
 Ouderen die bij Filah komen eten en zich daar thuis voelen
 Steeds weer nieuwe bezoekers en vrijwilligers, vaak door mond
tot mond reclame
 Het schilderen en tekenen op dinsdagochtend, al zeven jaar lang
 De Nieuwjaarsmaaltijd met al die verschillende mensen
 De link met de Nassaukerk, de vrijwilligers uit die hoek, de
verdieping die de kerk geeft
 De manier waarop we afscheid nemen als er iemand overlijdt
 Zonder Kerk & Buurt meer eenzaamheid en meer overlast
 Circa 16.000 bezoekers per jaar bij Ontbijt en Inloop (natuurlijk
velen die vaker komen)
 De goede contacten met de gemeente, ABC, politie en stadsdeel
 Het signaleren als bezoekers met problemen zitten die wij niet
kunnen oplossen, maar dan wel kunnen doorverwijzen
 Flexibiliteit, veel herhaalt zich, maar ook steeds nieuwe dingen.
Kerk & Buurt, een club om trots op te zijn!
Hokon Hansen, Voorzitter Kerk & Buurt Westerpark
Bekijk deze Terugblik ook eens op www.kerkenbuurtwesterpark.nl,
met grote foto’s en in kleur. Het is de moeite waard.
Sophia Kwikkel
Het bestuur draagt de Terugblik 2012 op aan Sophia Kwikkel. Lees
een interview met haar op de volgende bladzijde.
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Sophia Kwikkel
“Nee, ik zit niet meer in het bestuur
van Kerk & Buurt. Maar ik blijf wel
vrijwilliger. Ik denk dat ik rond 1985
ben begonnen als kok bij Filah. Toen
ben ik ook contactpersoon in de
werkgroep van Filah geworden.
Vandaaruit ben ik bij de muziekgroep
Vital terecht gekomen. Omdat die niet
vertegenwoordigd was in het bestuur
ben ik ook in het bestuur gegaan. Ik
stop niet zozeer vanwege mijn leeftijd.
Ik vond het gewoon genoeg. Ik heb
ook behoefte om meer tijd te besteden aan culturele dingen.”
“Wat me het meest is bijgebleven? Het eerst wat naar boven komt is
het optreden van Vital in de grote kerk van Naarden. Prachtig was
dat. Toen ik zelf in het bestuur zat is me die keer het meest
bijgebleven dat ik voor het eerst kookte voor honderd mensen. Een
grote verantwoordelijkheid die ook veel stress geeft. Ik herinner me
ook een uitgebreid rollenspel. Ik speelde dat ik een lastige bezoeker
van Filah was en onze toenmalige predikante was de vrijwilliger die
mij eruit moest krijgen. Maar omdat zij zo vriendelijk was, groeide
ik alleen maar in de rol van lastige bezoeker. Daarvan heb ik geleerd
dat alleen kordaat optreden helpt tegen mensen die agressief of
hinderlijk zijn. Dat vond ik leerzaam.”
“Een grote verandering was dat we in 2002 een stichting werden.
We werden toen ook formeel werkgever van de Kerk &
Buurtwerkers. Dat betekende dat we allerlei arbeidsvoorwaarden
moesten regelen en functioneringsgesprekken houden. Dat was
spannend.”
“Maar goed, ik neem geen afscheid. Dat kan ook moeilijk anders
want Kerk & Buurt is een onderdeel van mijn leven. Ik kan me niet
voorstellen dat het niet zo zou zijn.” (Kees de Jong)
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Kringloop Kerk & Buurt
Van dinsdag tot en met zaterdag, van tien tot twee vindt u in de
kelder van de Nassaukerk de Kringloopwinkel van Kerk & Buurt.
Het was een jaar met veel veranderingen. Het samengaan van de
kledingwinkel Cabana uit de Spaarndammerstraat en de
Meubelkelder onder de Nassaukerk had tijd nodig. Het klinkt
simpel, maar de fusie tussen een winkel met vooral spulletjes en
meubels en een winkel voor tweedehandskleding was ook een fusie
van twee bedrijfsculturen. De vrijwilligers van de Meubelkelder
kenden elkaar al jaren en waren helemaal op elkaar ingespeeld. Dat
gold ook voor de groep van Cabana. Dan kost het tijd om elkaar te
leren kennen en samen één groep te worden. Enkele medewerkers
zijn vertrokken, maar er stroomden ook weer nieuwe enthousiaste
mensen binnen. Door het overlijden van kok Herry Masfar vlak voor

Ton van Rijn maakte een fotoserie over Kerk & Buurt. Deze foto
van de Kringloop is gebruikt voor de aankondiging. Na de opening
van de tentoonstelling in de Nassaukerk, is deze te zien geweest in
de Koperen Knoop. Nu, begin 2014, hangt de tentoonstelling in de
Horizon in de Spaarndammerbuurt.
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de jaarwisseling van 2012/2013, kwam er een eind aan de dagelijkse
gezamenlijke maaltijd. Nu is er elke maand een gezamenlijke
‘borrel’ op de donderdagmiddag om even bij te praten. Dat is ook
fijn voor de chauffeurs want die zijn drie dagen vooral op pad.
Heel belangrijk waren de verbeteringen aan de ruimte. Er is een
nieuwe cv-ketel geplaatst, met royale steun van het SKAN-fonds,
waardoor het nu aangenaam vertoeven is. De kantoorruimte is verder
afgetimmerd en de keuken is aangepast. En heel belangrijk was het
doorbreken van een muur naar een achtergelegen opslagruimte. De
achterste ruimte kan nu veel beter worden gebruikt worden voor het
uitstallen van de bedden en kasten. Die worden daardoor
gemakkelijker verkocht.

de medewerkers van de Kringloop
Het einde van het jaar werd mooi afgesloten met een Kerstmarkt.
Onze eigen kerstman, hohohoho, liep te flyeren in de winkelstraat en
lokte zo nieuwe klanten naar binnen. Het was een groot succes.
Ellen, stagiaire van de HvA, had dit samen met anderen
georganiseerd, naast haar werk voor de Burenhulp. Iedereen werd
vrolijk van de Kerstmarkt en het gaf aan hoe goede publiciteit
wonderen kan doen. Wedden dat er in het voorjaar een paashaas
door de winkelstraat gaat lopen?
(Dick Jansen)
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Eten bij Filah
Drie dagen per week staat in eethuis Filah een maaltijd klaar voor
mensen met en zonder dak boven hun hoofd. Op maandag,
woensdag en donderdag, om zes uur, is iedereen welkom. Voor 2
euro kan je prima eten. Om dat jaar in, jaar uit voor elkaar te krijgen
is een grote klus. Niet alleen financieel, maar er moeten natuurlijk
ook voldoende koks, gastheren en gastvrouwen zijn. We zijn er heel
trots op dat het ook in 2013 weer is gelukt.

De koks komen uit Amsterdam en omgeving maar ook van verder
weg. Uit Bunschoten-Spakenburg, Zuidwolde, Bathmen, Oostwoud,
Heiloo, Heereveen, Spanbroek, Meppel, Alteveer, Wormerveer en
Steggerda. Roostermaker Jaap Kolkman vertelt hoe we aan deze
groepjes koks komen. Het zijn leden van een kerkelijke jeugdgroep
van de plaatselijke diaconie, van een catechesegroep, of jongeren die
het voor hun maatschappelijke stage doen. Ze komen via Provider,
een organisatie op catechesegebied, of via een enthousiaste
leerkracht of predikant. Eén predikant - groot fan van Filah - weet in
iedere gemeente waar zij werkt weer mensen enthousiast te maken.
Gelukkig voor Filah wisselt zij nogal eens van standplaats.
5

Sommigen koken één keer per maand, anderen één keer per jaar. Via
het bereiden van een maaltijd houden veel mensen het eetproject
Filah draaiende. En ook dat is iets om trots op te zijn.
Met sommige diaconieën en kerkelijke gemeenten bestaat al langer
een band en het is belangrijk deze te onderhouden. Zo zijn Fred
Barella en Henk Slooijer van het Filah-bestuur op bezoek geweest in
Bathmen om daar over Filah te vertellen. Zij waren te gast bij de
Happietaria, een jaarlijkse activiteit van de kerk in Bathmen, waar
ook geld wordt ‘verdiend’ voor de eettafel Filah in Amsterdam.
Koks overal vandaan, het mes snijdt aan twee kanten. Zij hebben er
plezier in en wij krijgen een lekkere maaltijd. (Annelies Faber)
Biologische ballen
Eind januari kookten leerlingen van de scholengemeenschap
Dingstede een heerlijke andijviestamppot. Eén van de leerlingen
vertelde dat haar vader een biologische boerderij had en dat haar
moeder zelf alle gehaktballen had gekneed. Bovendien had deze
groep nog € 309,42 ingezameld voor Filah. Bedankt!
Sint en Piet op bezoek bij Filah
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Nel Breedveld, twintig jaar penningmeester van Filah
In 1993 werd Nel Breedveld
penningmeester van Filah, maar
eerder al was ze coördinator. Nel
herinnert zich: “Dat was een heel
andere tijd, het heette eerst de
internationale soepgroep. Een
aantal vrijwilligers van toen is er
nu nog. De soepgroep werd
omgedoopt tot Filah, dat
betekent ‘welbevinden’. De sfeer
is intussen behoorlijk veranderd,
de begingroep werd aangevuld
met dak- en thuislozen, het was
toen wel wat grimmiger. Veel
bezoekers waren verslaafd en de
ruimte was donker en somber.
Inmiddels is Filah gerenoveerd en geverfd; vrijwilligers hebben daar
heel wat werk verzet en Filah is nu toegankelijker. Er komen nu ook
oudere buurtbewoners.”
Twintig jaar verzorgde Nel de financiën, vroeg subsidies aan bij het
stadsdeel en zocht steun bij verschillende diaconieën. Nel: “ We
begonnen met twee financiers, de diaconie Uitgeest-Akersloot en de
Nassaukerk steunden ons vanaf het begin. In hoogtijdagen hadden
we behoorlijk wat sponsors en nu loopt het weer terug. Door de
economische crisis hebben diaconieën meer hulpaanvragen in de
eigen omgeving, de congregaties die vroeger financiële steun gaven
verdwijnen en sommige donateurs overlijden”. Maar Nel blijft
positief: “Er zijn nog altijd mensen van het eerste uur die van hun
AOW-tje elk kwartaal een vast bedrag overmaken”.
Filah ondersteunen is concreet: ‘Helpen waar geen helper is’. Dat
sluit aan bij het oorspronkelijke werk van het diaconaat. En als je de
financiën doet, is het goed om daarin zorgvuldig te zijn. Nel:
“Gevers bedanken en uitnodigen voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsmaaltijd bijvoorbeeld, in het nieuwe jaar de jaarverslagen
7

rondbrengen. Er is best wat tijd gaan zitten in het onderhouden van
die contacten, maar ik heb het altijd met plezier gedaan.”
Filah ontvangt niet alleen geld, er wordt ook samengewerkt met
diaconieën buiten de stad, zoals Heerde en Bunschoten-Spakenburg.
Een ploegje komt regelmatig een maaltje vis koken. “Voor jongeren
uit de vissersdorpen waar hard wordt gewerkt en de inname van
alcohol en drugs relatief hoog is, is het goed om met eigen ogen te
zien wat verslaving kan betekenen.” Daar leren ze van. “Zo ben je
niet alleen aan het helpen, maar help je elkaar.”
Vanaf dit jaar worden, op verzoek van stadsdeel West, de financiën
van Filah en Kerk & Buurt samengevoegd. Nel betreurt het. Net als
het feit dat het kleine vertrouwde stadsdeel Westerpark nu het grote
stadsdeel West is en straks de hele stad wordt. Geen korte lijnen
meer en minder persoonlijk contact. Nel: “Straks ben je over de mail
in gesprek met iemand die je niet kent en die Filah ook niet kent.
Voor mij is dit het moment om er een punt achter te zetten.”
Financiële zaken lijken kille zaken; Nel deed het al die jaren met een
warm hart. Rondbellen, aanvragen schrijven en enthousiast vertellen
over Filah. Zo slaagde Nel er in om, als aan het eind van jaar een
tekort dreigde, alsnog gevers te vinden. Al die jaren draaide Filah
quitte. Nu zorgt ze voor een warme overdracht aan Annelies Faber
die de kerkelijke fondsenwerving zal overnemen. De samenwerking
met Hans Snel, die professioneel als vrijwilliger al jaren de
boekhouding doet, was heel goed. Hij blijft dat gelukkig doen.
Nel, heel erg bedankt voor je inzet en voor alle liefde die je in Filah
hebt geïnvesteerd!
(Ellen Kok)
Thaise groep? Nee, Taizé groep
In Filah hangt altijd een lijstje met de koks voor de lopende maand.
Iemand zei: “Vandaag eten we Thais, kijk maar op het rooster”.
Dat bleek een misverstand. Er werd die dag door de Taizé groep
gekookt. Erg lekker trouwens.
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Ontbijt in de Schakel
Al vele jaren fiets ik regelmatig
’s ochtends langs de Schakel aan
de Wittenkade. Zomer en winter
is het daar vier keer per week al
vroeg licht. Je ziet allerlei
mensen naar binnen gaan, op
weg naar een ontbijt, of naar
buiten komen.
Het afgelopen jaar heb ik een
paar keer koffie en thee
geschonken. Of ben ik even naar
binnen gelopen voor een praatje.
Maar degene die er iedere dag
vanaf half zeven is, is Vitaliy,
die daar een topontbijt serveert,
eieren met of zonder spek of
kaas, broodjes gehakt of
hamburgers, of broodje bal.
Meestal geholpen door een
andere buurtbewoner die koffie
of thee inschenkt. ‘Vitaliy weet wel hoe ik het hebben wil’, is vaak
het commentaar bij de bestelling. En dan blijkt dat het behoorlijk
gevarieerde ontbijtmenu, ook nog persoonlijke varianten kent.
’Ze waarderen het’, zegt Vitaliy. ‘En daarom vind ik het leuk om te
doen. Vroeg opstaan vind ik niet erg. Een wekker hoef ik niet te
zetten, want ik sta al jaren vroeg op. Iedereen is hier welkom.
Ongeacht zijn geschiedenis. We doen hier niet aan pasjes, wat je
elders in de stad steeds meer ziet bij dit soort projecten. En mensen
zijn hier op hun gemak. En daar geniet ik van.’
Er zijn drie regels: ‘geen drugs, geen geweld en geen alcohol’. En
dat blijkt genoeg. Er zijn zelden moeilijkheden. Aan sommige
tafeltjes wordt druk gekletst. Bij ander tafeltjes genieten mensen
zonder te praten van hun ontbijt. Sommigen doen even een tukje na
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het ontbijt. Anderen checken de telefoon of soms een laptop. Er zijn
vaste bezoekers. Anderen zie je na een paar keer niet meer terug.
Vitaliy heeft zelf meestal weinig tijd om met de ontbijters te kletsen.
30 tot 40 mensen een stevig ontbijt serveren is een flinke klus. De
voorbereiding ook. Iedere dag moet je stevig inkopen. Sommige
winkeliers in de buurt helpen een handje, zoals bakker Groothuis,
waar Vitaliy een paar keer per week gratis brood kan halen. En soms
ook taart of gebak meekrijgt. Dat uiteraard gretig aftrek vindt.
Met enige regelmaat komen er ook allerlei buurtbewoners over de
vloer. Ze komen wat brengen, kleren, koekjes of chocolaatjes. Of
soms even koffie drinken, krantje lezen en een praatje maken.
Mensen delen hier ook de dingen met elkaar, vertelt Vitaliy. Kleren
of een sigaretje. Niet iedereen is altijd in een tophumeur. Ook de
mensen die doorgaans vrolijk zijn, hebben soms een dag met een
rothumeur. Dat snapt iedereen. Sommige ontbijters staan al te
wachten als Vitaliy om half zeven aankomt. En gaan mee naar
binnen. Om op een warme plek te wachten tot het ontbijt klaar is.
Iedereen die hier binnen is geweest, kan in ieder geval met een goed
gevulde maag de dag in. (Ad Baan)

Vitaliy aan het werk
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Ontbijt met een lichtje
Elke maandagochtend
markeren wij het
moment dat de zon
opgaat en het donker
verdwijnt met een
ritueel. De tafel wordt
gedekt en op tafel staan
naast brood en beleg ook
zeven lantaarns. De
zeven lantaarns staan
voor het licht dat wij de
mensen toewensen, elke
dag van de week.
Vanuit de chaos weer
overzicht krijgen daar is
licht voor nodig.
Schuchter begonnen wij
de eerste keer aan dit
ritueel, maar na enkele
weken begint het een belangrijke plek in te nemen. De mensen
vragen nu zelf om nieuwe lichtjes als de oude zijn opgebrand en
helpen bij het dekken van de tafel. Ik eet met de mensen mee en
bespreek met hen de komende week of andere zaken die hen bezig
houden. In het begin zag ik er tegenop om zo lang aan tafel te zitten
met onze bezoekers. Ik was bang dat het geen succes zou worden en
dat ik belachelijk zou worden gemaakt. Nu moet ik mijzelf
losrukken van de ontbijttafel omdat het zo gezellig is. De eerste keer
was nog wat onwennig en werden er beledigende opmerkingen
gemaakt. Later bood die persoon zijn verontschuldigingen aan en
vroeg of wij hier mee door willen gaan. Ik bouw zo stap voor stap
vertrouwen op en probeer ruimte te creëren waarbij mensen iets van
zichzelf durven te laten zien. Dat vertrouwen moet aan beide kanten
groeien, maar het begin is er.
(Zwanine Siedenburg)
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Inloop in de Schakel
Van maandag tot en met donderdag, tussen 9.00 en 13.00 uur is
iedereen welkom, voor een kopje koffie of thee, een praatje, om de
krant te lezen of een spelletje te schaken. Iedere dag lopen er zo rond
de veertig mensen binnen; de één blijft kort, de ander lang.
Drie stagiaires over hun ervaring in de Schakel
Lieke: “Ik ervaar de Inloop als een plek waar iedereen welkom is.
En dat merk je aan de bezoekers. Ze tonen het ieder op eigen wijze.
Soms door middel van een bescheiden glimlach, soms door
dankjewel te zeggen, en velen door het delen van hun verhaal. Dat ik
daar deel van uit mag maken, voelt als een cadeau. Het terugkomen
in een situatie waarin weer oog is voor de waarde van contact in
plaats van de materiële waarde, vind ik erg bijzonder.”
Alberdien: “Tijdens mijn snuffelstage heb ik zeer verschillende
mensen ontmoet. Mensen beter leren kennen kost tijd. Toch viel me
op hoezeer de groep mensen, die daar komt, een groep voor me
bleef, met als het ware hun eigen territorium, waar je je als
buitenstaander niet zomaar in kunt begeven. Het lijkt me een hele
uitdaging om een ingang te vinden en echt iets te kunnen betekenen
voor deze mensen. En zitten ze daar dan ook op te wachten, vraag ik
me af? Toch was het leerzaam. Ik ben blij dat ik te gast mocht zijn.”
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Elien: “Het is een interessante ervaring met een voor mij nieuwe
groep mensen. De waardering van soms al een klein beetje hulp of
een praatje is fijn. Aan de andere kant is het soms ook moeilijk,
omdat je deze mensen niet altijd kunt helpen. De begeleiding van
Zwanine vind ik zeer goed. Zij zorgt altijd dat ik goed op de hoogte
ben, ze geeft verantwoordelijkheden en helpt om goed te kijken waar
sommige emoties vandaan komen door intervisie. Zo krijg ik het
gevoel dat ik echt iets bijdraag bij de Inloop. Ik kijk uit naar de
komende maanden en hoop hier nog veel te leren.”

Net Italië
Kerk en Buurt deed mee aan de ‘Langste eettafel van Nederland’.
Op de stoep aan het water tegenover de Nassaukerk genoten zo’n
vijftig mensen van pompoensoep en pastasalade. Het was 1 oktober,
maar we zaten in een heerlijk zonnetje. Ik vroeg aan mijn buurman
wat hij er van vond. “Nou” zei hij “buiten eten, het is net Italië. Het
enige dat ontbreekt zijn van die waslijnen boven ons hoofd en een
mama die het eten uitdeelt.” (Hokon Hansen)
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Schilderen in De Schakel.
“Nee, nu even niet. Eerst deze tekening
van Hassan afmaken”. Carla Baarspul
veegt de laatste waterverf op het portret.
“Ik vind dat er iets meer lijntjes in moeten.
Maar dat doe ik thuis”. Hassan wil het
portret aan de muur hebben van de
koffieruimte van De Schakel waar al
tientallen portretten hangen. Dat kan. “Er
hebben veel meer portretten gehangen”,
zegt ze als ze weer tijd heeft. “Thuis heb
ik nog 200 portretten maar de mensen hier
maken ook mooie schilderijen. Daar moet
ook plaats voor zijn”.
Zeven jaar alweer geeft Carla teken- en schilderles in De Schakel.
“Altijd op dinsdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Ik heb het nooit willen
verzetten, omdat de dag en de tijd erin moet slijten. De opkomst is
wisselend. Soms zijn het er zeven, soms twaalf. Sommigen komen
altijd.”
“Een getekend portret van mezelf bij het artikeltje? O ja wacht eens
even. Leo heeft een keer eentje van mij gemaakt.” Ze duikt in de
kast en komt terug met haar portret.
Leo, die het van afstand allemaal
aanhoorde, onderbreekt ons.
“Weet je wat een goed idee is: een portret
van mij en Carla. Toen ik haar tekende,
tekende zij tegelijkertijd mij.”
Hij plukt tussen de portrettengalerij aan
de muur de zijne eraf.
Zo gezegd, zo gedaan.
(Kees de Jong)
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Burenhulp
Ellen Meiers is stagiaire bij
Eveline Masetti. Ze bezoekt
regelmatig twee mensen in
de buurt. De ene, een man
van bijna 92, heeft onlangs
zijn vrouw verloren die aan
het dementeren was. Een
groot gemis, waar hij
moeilijk mee om kan gaan.
Hij heeft vroeger gevaren
en nu trekt Ellen er met hem op uit, naar het scheepvaartmuseum en
doet ze met hem een rondvaart.
Daarnaast bezoekt ze wekelijks een vrouw, die alleen is en geen
kinderen heeft. Ze maakt met haar een levensboek. Die vrouw heeft
moeten vechten voor haar recht. Door naar haar te luisteren als ze
vertelt over wat ze heeft gedaan, vragen te stellen over hoe zij zich
ontwikkeld heeft, dat in een verhaal te gieten en te bespreken, wat
soms heel confronterend kan zijn, ontstaat er vertrouwen. Zo’n
levensboek geeft haar eigenwaarde. Het is burenhulp zonder
boodschappen te doen, maar het komt tegemoet aan een mentale
hulpvraag. Het kan een heel goede manier zijn om mensen uit hun
isolement te halen.
“Wat is volgens jou het belang van burenhulp?” Ellen antwoordt:
“Het bevordert de samenhang. Als de overheid naar een participatiesamenleving wil, dan kunnen ze dat hier in het klein vinden.”
Vanaf het eerste moment dat ze in de kelder en de Schakel kwam,
voelde Ellen zich daar thuis. Ze ervoer dat ieder er mag zijn zoals hij
is. Iedereen wordt in zijn kracht gezet. Dat zie je sterk in de
Kringloopwinkel, maar ook als ze met Zwanine er op uit trekt die
een kerstwandeling organiseert en mensen bij haar werk betrekt. De
één kan koken en een ander kan weer wat anders.
Het is echt kerk én buurt. (Jaap Buning)
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Soos
De tien dames van de soos komen eens in de twee weken bij elkaar
in verzorgingshuis De Bogt/Westerbeer. De groep wordt begeleid
door Miriam Schulte Fischedick. Ze bespreken een thema en zingen
liedjes van vroeger. Soms leest Miriam een verhaal voor. Pasen,
Sinterklaas en Kerst worden samen gevierd.
De meeste dames zijn van Surinaamse afkomst. Ze zijn geneigd
onderling Surinaams te gaan praten, logisch, maar de afspraak is dat
Nederlands de voertaal is tijdens de soos. Miriam leert iedere keer
wel een woordje Surinaams. Ze heeft inmiddels een flinke
woordenschat opgebouwd.
Afgelopen zomer was er een gezellige lunch in het Westerpark.
Iedereen had wat lekkers meegenomen; dat kun je dit gezelschap wel
toevertrouwen. (Eveline Masetti)

Lunch in het Westerpark
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Nieuwjaarsmaaltijd 2013
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Met z’n vijftigen naar Giethoorn

Donderdag 5 september ging een groep van Kerk en Buurt naar
Giethoorn: medewerkers van de Kringloopwinkel, betrokkenen bij
het voormalige Cabana en de Magdalenakapel en ook enkele
bewoners van verzorgingshuis de Bogt/Westerbeer uit de
Spaarndammerbuurt.
Echt een geslaagde dag, een leerzame busreis en een mooie
boottocht door de Giethoornse grachten en over het Giethoornse
Meer (zie foto).
Bij het vertrek uit Giethoorn ontstond er even paniek. Er zaten maar
49 mensen in de bus, terwijl we toch met 50 mensen op stap waren.
Nog een keer tellen, de hele uitspanning waar we hadden gezeten
nog eens nalopen, maar niemand gevonden. Uiteindelijk bleek dat
één persoon twee keer op de lijst stond.
Vermissing opgelost en snel weer terug naar Amsterdam.
(Hokon Hansen)
Virtuele vakantie
Begin juli, eindelijk wordt het zomer. Bij de Inloop zegt één van de
bezoekers: “Vandaag is de eerste dag van mijn virtuele vakantie.”
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Heineken, Paulus en Spido
Woensdag 11 september, negen uur ‘ochtends de bus in met
vrijwilligers en bezoekers van Kerk en Buurt. We gingen richting
Rotterdam, maar eerst stopten we bij de Heinekenbrouwerij in
Zoeterwoude. En wat kregen we daar te drinken? Juist, koffie!
Daarna een uitgebreide reclamespot waar je dorst van kreeg en toen
een bezoek aan de brouwerij. Zoveel bier zie je zelden bij elkaar,
maar voor ons? Geen druppel.
De Pauluskerk was onze volgende stop. Een prachtig
nieuwbouwcomplex waar we door de vrijwilligers hartelijk werden
ontvangen en rondgeleid. Op het gebouw kun je jaloers worden, op
de exploitatiekosten ervan niet.
Het hoogtepunt van de dag was een rondvaart door de Rotterdamse
haven met de Spido. Prachtig, de haven trok aan ons voorbij, wij
zaten lekker in de zon op het dak. Indrukwekkend en echt groter dan
onze eigen haven. (Hokon Hansen)
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VIER MAAL GOUD

Henk Slooijer

Fred Barella

Twee pagina’s met vier gouden mannen. Je doet iets voor een ander
en daar krijg je veel voor terug. Zo zou je hun motivatie kunnen
omschrijven. Ze vormen al jaren de ruggengraat van Filah. Drie van
hen als gastheer en één als roostermaker. We hopen dat ze het nog
heel lang volhouden.
Henk Slooijer vertelt
Henk is ruim dertien jaar vrijwilliger bij de Inloop in de Schakel en
bij eettafel Filah. Onlangs is hij gestopt bij de Schakel, maar bij
Filah blijft hij voorlopig nog gastheer.
Henk: “Rond 1990 was ik een beetje uitgekeken op de Nassaukerk.
In die periode ging ik naar de Engelse Kerk op het Begijnhof.
Tien jaar later, toen ik in de VUT kwam, hielp ik met de verhuizing
van Adri de Waal Malefijt. Daar sprak ik na lange tijd weer met Jaap
Kolkman en Gerrit Schutte. Wat later vroegen ze of ik wat wilde
gaan doen bij Kerk & Buurt. Ik begon bij de Schakel en een paar
maanden later ook bij Filah. Deze terugkeer op het oude nest heb ik
als heel plezierig ervaren. Niemand keek mij erop aan dat ik er 10
jaar niet was geweest.
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Gerrit Schutte

Jaap Kolkman

Ik wilde liever geen kerkenwerk meer doen, maar ik wilde mij wel
dienstbaar maken voor anderen. Gastheer is me op het lijf
geschreven. Zorgen dat iedereen op zijn plek is en zich welkom
voelt. Bij de KLM had ik een rol als probleemoplosser. Daar kwam
ik zeer geregeld in contact met soms lastige reizigers. Deze ervaring
kwam mij bij Kerk & Buurt goed van pas. Hoewel de problemen van
de bezoekers bij Filah en De Schakel veel groter zijn, was ik goed in
staat lastige situaties op te lossen. Rond 2000 was er veel meer
geweld dan nu. De manier waarop je optreedt is heel belangrijk. De
bezoekers moeten voelen dat je voor ze open staat en bereid bent
echt met hen te praten.
Het belangrijkste is dat ik met heel andere ogen heb leren kijken
naar onze bezoekers. Vroeger liep ik ze voorbij. Nu kan ik met ze
omgaan als met een ieder ander. Dat is een verrijking van mijn
leven.
Ook een onplezierige ervaring zal ik nooit vergeten. Twee bezoekers
die hun messen trokken. Dat was spannend. Ik vroeg hen de messen
weer op te bergen. En dat deden ze, ongelofelijk. Ik voelde dat ik
bescherming kreeg van hogerhand. (Rolf Steenwinkel)
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Argentijnse avond
Donderdag 11 oktober. Een verrassende avond in de Nassaukerk.
Samen met de Bibliotheek en Island Bookstore organiseerde Kerk &
Buurt een literaire avond.
Carolijn Visser beschrijft in haar nieuwe boek ‘Argentijnse
avonden’, het leven van Ida van Mastrigt. Wat een leven! Beide
dames hadden plaatsgenomen op een retro bankstel uit de
Kringloopwinkel. Bij het licht van een ook al niet nieuwe
schemerlamp interviewde Kees de Jong, vrijwilliger bij Kerk &
Buurt, Carolijn en Ida. Op de achtergrond waren foto’s
geprojecteerd om het verhaal te illustreren. De circa vijftig
aanwezigen, waaronder enkele schrijvers van Kantlijn, hebben
genoten. Niet alleen van de verhalen, maar ook van de zelf gebakken
Argentijnse koekjes.
Rondje om de kerk

Op 1 december bracht een groep van Kerk & Buurt en Nassaukerk
een bezoekje aan de Russisch-orthodoxe kerk in de Tichelstraat.
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Ricciotti bracht ons in vervoering
Ontroerende muziek,
meeslepende muziek en
knallende muziek. Zaterdag 2
maart speelde het Ricciotti
Ensemble voor ruim 250
bezoekers in de Nassaukerk.
Het Ricciotti Ensemble is een
jeugdorkest. Na een week van
intensief repeteren is er een
tournee, met optredens in
gevangenissen, ziekenhuizen,
kerken en theaters.

Voor het concert was er een maaltijd voor muzikanten, bezoekers en
vrijwilligers van Kerk & Buurt. Op de foto de muzikanten.
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Een engel daalt neer
Niet eerder gebeurd.
Zondag 22 december daalde
er een echte engel neer
vanuit de nok van de
Nassaukerk. De aanwezigen
keken hun ogen uit.
Daarna liepen we, achter
Maria en haar twee ezels
richting Jozef, die zijn
timmermanswerkplaats had
ingericht bij de Toverbal op
het van Boetzelaerplein. Op
de verschillende plekken
vertelde Eveline Masetti het
bijbehorende deel van het
kerstverhaal.
In herberg Filah was jammer genoeg geen plaats voor Maria en
Jozef, maar voor alle anderen was er erwtensoep. Tenslotte naar het
Westerpark. Bij de kerststal in de Kinderboerderij eindigde de tocht.

Barre tocht
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Kerk & Buurt vieringen

Vier keer per jaar bereiden Wilma, Alex, Zwanine, Henk en Sophia
onder begeleiding van Klaas de Kerk & Buurt vieringen voor.
Zij willen de diensten laagdrempelig maken. Hier vertellen ze wat
hen drijft om dit volgend jaar zeker weer te doen. Bij hen komen de
volgende woorden bovendrijven: verdieping en spiritueel (Alex),
sparren met gelijkgestemden over bijbelse onderwerpen (Wilma),
blijven proberen om hier kerk in en voor de buurt te zijn (Henk), de
mensen in de kerk vertellen over het leven in de Schakel, de inbreng
van de bezoekers laten horen en zien in de kerk (Zwanine). Mensen
van binnen en van buiten de kerk met elkaar te verbinden. Hoe kun
je elkaar bereiken als het gaat om zingeving in het leven? (Sophia).
Kantlijn, samenwerkingsproject
Kantlijn is een project van de Protestantse Diaconie, waar Kerk &
Buurt graag aan meewerkt. Iedere maandagmiddag komen de
schrijvers naar de wijkzaal van de Nassaukerk, onder begeleiding
van een professional. Het is voor hen erg belangrijk, het is een plek
waar ze erkenning krijgen. Door het wegvallen van een flink deel
van de subsidie moet Kantlijn in 2014 een nieuwe start maken. Ze
zoeken nog sponsors, van harte aanbevolen.
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Workforce, samenwerkingsproject
(In 2013 was Workforce een project van Streetcornerwork)

Haast niet te missen. Zo rond tienen zit Robbert steevast drie keer
per week op de stoep van Filah in de Van der Hoopstraat een shagje
te roken. Zo ook op deze dag. Vanuit dit gebouw trekt ’s ochtends
een zevenkoppige ploeg bewapend met vuilniszakken, grijpers en
oranje hesjes de buurt in om ‘papier te prikken’.
Vijf keer per week geeft Yunus leiding aan deze ploeg. “Ja, een
perfecte ruimte. Schoon ook. We zijn blij dat we de ruimte van Filah
kunnen gebruiken. We verzamelen hier, drinken koffie en eten hier
’s middags. Wil je koffie?”
Buiten staat Dennis druk te bezemen. “Als ik het niet doe, doet
niemand het”. “Ho, ho”, protesteert Robbert. “Ik heb een tijdje
geleden de ramen van Filah nog gelapt. Ik heb er toen heel wat water
tegenaan gegooid. Nu ziet het er tenminste weer een beetje uit. Ja, ik
was glazenwasser maar ben van de ladder afgevallen. Bibber nu als
ik op een ladder sta maar papier prikken gaat goed”. (Kees de Jong)
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Stilstaan bij
Arie Huisman
Arie overleed op 19 juli, na een bewogen leven.
Hij begon als vrachtwagenchauffeur en had een vrouw en dochter
Elise. Na de scheiding kwam hij in Amsterdam terecht, waar hij een
tijd dakloos was totdat hij Rob van der Putten leerde kennen, die
hem op zijn boot liet wonen. Later kreeg hij via Guus van Es een
woning aan de de Wittenkade.
Door Rob werd hij betrokken bij het toenmalige meubelproject van
Kerk & Buurt, waar hij zich erg thuis voelde. Hij was altijd bezig in
de kelder, kon spullen goed etaleren en hij heeft ook nog een tijd
gekookt voor de vrijwilligers van het meubelproject.
Na de dood van Rob heeft hij met veel liefde voor de hond van Rob
gezorgd. De laatste jaren sukkelde hij erg met zijn gezondheid, maar
steeds krabbelde hij weer op.
Harrie Korink Weeling
Harrie overleed op 16 mei, zevenenvijftig jaar oud. Jarenlang was hij
een trouw bezoeker van de projecten van Kerk & Buurt. De laatste
jaren verdiende hij wat bij als schoonmaker van de Schakel. Harrie
was eigenlijk altijd welgemoed en vriendelijk voor iedereen. Mona,
zijn vrouw, heeft hem tot het laatst toe verzorgd. We herdachten
hem in kleine kring met de mensen die hem goed hebben gekend.
Stephen Coles
Op 8 december overleed Stephen Coles. Stephen sprak weinig, maar
iedereen in de buurt kende hem van gezicht. Jarenlang bracht hij,
met zijn handkarretje, de Echo, de Staatskrant en reclamekrantjes
rond. Zijn buurman Rob had twee dagen niets van hem gehoord. Hij
heeft hem in zijn woning aan de de Wittenkade gevonden.
Selamat Makam
Op 6 januari 2012 was de gedachtenisbijeenkomst voor Herry
Masfar. Irma, die Herry vaak hielp bij het koken, vertelde:
“Bij Herry kwam mijn Indonesisch weer boven, het klikte, Selamat
Makam.”
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Maatschappelijk partner
Kerk & Buurt is geen bedrijf, dat geheel op eigen benen kan staan.
Onze inkomsten kunnen nooit de kosten dekken. Het gaat om huur,
energie, maaltijden (Filah en Ontbijt), vervoer (bestelbus van de
Kringloop), materialen (keukenspullen) en de salariskosten voor de
Kerk-en-buurtwerkers.
De inkomsten zijn de bijdragen van de bezoekers voor de maaltijden
en de omzet van de Kringloopwinkel. Met subsidies van gemeente,
stadsdeel en de Diaconie komen we heel ver, maar deze inkomsten
staan onder druk, hoewel we goed passen in de gewenste
‘participatiesamenleving’.
Daarnaast lopen de particuliere giften en de bijdrage van fondsen al
enige jaren terug. We teren in op onze reserves. Dat kan zo niet veel
langer doorgaan. Daarom zoeken we particulieren en organisaties
die onze maatschappelijk partner willen worden. Als we de komende
jaren tweehonderd partners werven die elk kwartaal een tientje aan
ons overmaken, dan hebben we een ‘break even point’.
We willen dit graag stap voor stap opbouwen, vooral via de social
media. We hebben nu een facebook-account. Over een half jaar
willen we 200 deelnemers hebben. We willen het gesprek aangaan
over passende vormen van binding, zoals ‘aandeelhouderschap’
waarbij als ‘tegenprestatie’ de partners/aandeelhouders voordelen
krijgen. Bijvoorbeeld door een aantal keren interessante gasten uit te
nodigen over thema’s die raken aan Kerk & Buurt. Aandeelhouders
hebben daarbij gratis toegang.
Wellicht ten overvloede: het geld dat we via donaties ontvangen gaat
rechtstreeks naar de stichting Kerk & Buurt. Er worden geen
kerkelijke activiteiten gefinancierd door Kerk & Buurt.
Partner worden?
Bent u geïnteresseerd om partner van Kerk & Buurt te worden, mail
uw naam en adres naar partner@kerkenbuurtwesterpark.nl.
Dan houden we u op de hoogte.
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Bestuurlijke zaken
Bestuur Stichting Kerk en Buurt
Het bestuur bestaat begin 2014 uit de volgende mensen: Jaap
Buning, Annelies Faber, Henk Gossink, Hokon Hansen (voorzitter),
Dick Jansen, Ellen Kok (secretaris), Markus Kruyswijk
(penningmeester) en Rolf Steenwinkel.
Sophia Kwikkel heeft in 2013 het bestuur verlaten.
Het bestuur heeft acht keer vergaderd. 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, het uitwerken van het
vrijwilligersbeleid, het werven van nieuwe fondsen en particuliere
bijdragen.

Afscheid van de samenwerking met de katholieke partners
Met pijn in het hart ontvingen wij in het bestuur van Kerk & Buurt
eind 2013 het bericht dat de samenwerking met onze katholieke
partners in het kerk en buurtwerk is beëindigd.
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Na de sluiting van de Magdalenaparochie oktober 2012, en na de
omslag van een wijkgerichte naar een meer regionale kerk, lag dit
wel min of meer in de lijn der verwachting. Het is het einde van een
verrijkende, bijna dertig jaar durende, hartelijke samenwerking.
Wij spreken in deze Terugblik onze dank uit voor de bevlogen jaren
waarin we hebben samengewerkt aan ons gedeelde visioen en we
wensen onze katholieke partners het allerbeste toe in hun nieuwe
regio. Wij hopen met hen op nieuwe groei en bloei en staan te allen
tijde open om in de toekomst nieuwe mogelijkheden van
samenwerking te onderzoeken.
Kerk & Buurtwerkers
Er zijn twee parttime Kerk & Buurtwerkers.
Zwanine Siedenburg. Zij werkt 24 uur per week en houdt zich vooral
bezig met het Ontbijt, de Inloop, Filah en wisselende initiatieven.
Eveline Masetti; zij werkt 16 uur per week en houdt zich vooral
bezig met de Kringloopwinkel en Burenhulp.
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
Ook de predikant van de Nassaukerk, Klaas Holwerda, heeft een
spreekuur, waar bezoekers van Kerk & Buurt komen met diverse
vragen en problemen. Voor de praktische zaken verwijst hij naar de
Kerk & Buurtwerkers. De predikant richt zich vooral op
zingevingsvraagstukken. Onze bezoekers worstelen vaak met de
vraag wat voor hen een zinvol leven is.
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Financiën
Het invoegen van de Kringloop in het geheel van de activiteiten van
Kerk & Buurt was, ook financieel gezien, een flinke klus. Het tekort
op de Kringloop is in de loop van het jaar teruggedrongen. Vooral de
vergoedingen van de vrijwilligers en voor reiskosten zijn sterk
afgenomen. De verkoop is redelijk stabiel. De vrijwilligers van de
Kringloop hebben daar samen met het bestuur en de Kerk &
Buurtwerker Eveline Masetti hard aan gewerkt.
Ontbijt, Inloop, Burenhulp en Filah laten ongeveer dezelfde
resultaten zien als in eerdere jaren.
In 2013 hebben we opnieuw en met zorg gezien dat het aantal
spontane particuliere donaties afneemt. Daar staat tegenover dat bij
een huis-aan-huis-actie in de Staatsliedenbuurt ruim honderd
bewoners samen een bedrag van € 2710 hebben gestort.
De financiële steun van gemeente Amsterdam, stadsdeel West en de
Protestants Diaconie Amsterdam blijft onmisbaar.

Irma en Reza
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Contact
Voor informatie over Kerk & Buurt kunt u contact opnemen met:
Hokon Hansen
Voorzitter
Telefoon 020 488 0178

Ellen Kok
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 (IBAN: NL50 INGB 0000120952)
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.
Website
Op de website van Kerk & Buurt kunt u steeds het laatste nieuws
vinden. U vindt er ook deze ‘Terugblik 2013’, met veel foto’s in
kleur. Het adres: www.kerkenbuurtwesterpark.nl.
Facebook
Lid worden is simpel. Typ Kerk & Buurt in bij de zoekfunctie van
facebook (boven aan de pagina). Dan verschijnt de groep in het
overzicht. Aanmelden en klaar. De groep is openbaar. Iedereen is,
net als bij de activiteiten van Kerk & Buurt, van harte welkom.
Foto’s
De foto’s in deze Terugblik werden gemaakt door Ton van Rijn,
Rob Feenstra, Jaap Buning, Eveline Masetti, Greetje van Drooge en
Hokon Hansen. Excuus als iemand is vergeten.
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