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NIEUWSBRIEF
OKTOBER - NOVEMBER

NIEUWTJES
❖ Tot onze grote vreugde is Svetlana weer
aan het werk in Filah. Svetlana was ziek en
heeft een moeilijke tijd achter de rug. Nu
is zij in afwachting van de uitslag van een
onderzoek. Wij hopen op een gunstige
uitslag eind oktober.
❖ De Filah is na jaren eindelijk van de
motmuggenplaag af. Begin oktober is de
gehele kruipruimte onder de vloer
voorzien van nieuw zand.
❖ Na 19 jaar als planner van het kookrooster
van Filah geeft Jaap het stokje nu over aan
Hokon. Vanaf heden kun je voor vragen
over het kookrooster bij Hokon terecht.
❖ Martijn en Miriam zijn begonnen bij
Burenhulp. Zij bezoeken wekelijks
mensen in de buurt met een praktisch
probleem en bieden hen een luisterend
oor. Ook doen zij op maandagavond mee
aan de introductiecursus Buurmaatje.
❖ Carolina is de nieuwe vrijwilliger in de
kringloopwinkel. Ook via het Mission
House hebben wij dit jaar weer twee
stagiaires. Gabriel helpt in de
kringloopwinkel en Eva helpt bij het
ontbijt in De Schakel.
❖ Jennie vervangt voorlopig Hennie tijdens
het ontbijt in De Schakel. Hennie is
namelijk met zijn nieuwe baan gestart bij
Pantar. En sinds kort werk Paul naast zijn
werk in de kringloopwinkel (bij de
boeken) ook bij De Schakel. En deze
week begint Bart Bruinslot in De Schakel.
❖ WELKOM allemaal!

VRIJWILLIGERSUITJE 5 September was het
jaarlijkse vrijwilligersuitje. Een gezellige groep
vrijwilligers van de verschillende projecten van
Kerk & Buurt gingen samen een dagje op stap.
De dag begon bij het bezoekerscentrum van De
Nederlandse Bank, waar we een rondleiding
hebben gehad. Zoals ze zelf zeggen: ‘Geld maakt
niet gelukkig maar gelukkig maken wij geld’. We
kregen een inkijkje in de in de werkzaamheden
van DNB, hoe zij ons geld beschermen en waar
het geld vandaan komt. Daarna heeft de hele
groep de heftige regen getrotseerd voor een
heerlijk mediterrane lunch gemaakt door Jette en
Honey met hun cateringbedrijf The Crunch,
geserveerd in de Regentenkamer bij de
Protestantse Diaconie. De dag werd afgesloten
met een boottocht over de Amsterdamse
grachten. Er is veel gelachen en we hebben
elkaar beter leren kennen. Zo bleek tijdens het
voorstelrondje dat Didi en Janna bijna bij alle
projecten van Kerk & Buurt hebben gewerkt.
Hilde was deze dag nog niet nat genoeg geregend
en eindigde met fiets en al in de Amstel.

BUREN VERTELLEN Martijn Akkerman had veel te
vertellen over zijn liefde voor juwelen. In een stortvloed
van woorden en beelden pakte hij zelfs de meeste
calvinistische republikein in de Staatsliederlijke
Nassaukerk in. Verrassend begon hij met een ode aan
onze buurt waar hij alweer 17 jaar woont.
Via het verleden van de buurt met onder meer de
geschiedenis van de kininefabriek in deze “koperen
knopenbuurt” reisden we met hem naar zijn geboortestad
Alkmaar waar hij opgroeide in een gezin waar antiek,
klassieke muziek en kunst het decor vormden.
Zijn fascinatie voor sieraden met unieke geschiedenissen
bepaalde zijn levensloop waarbij voor hem een sieraad
altijd beschouwd moet worden in de context van kleding
en haardracht. Koninklijke sieraden brengen dan de
mooiste verhalen met zich mee en daarna sloegen we zo
vaak zijwegen in van royalty’s die in ongenade vielen, hun
juwelen verpatsten om nog enige staat op te halen dat ’t
het publiek soms duizelde.
Verhaal na verhaal werd geïllustreerd met schitterende
sieraden zoals de op rupsbanden en andere tanks
gebaseerde schakelarmbanden en “tank”horloges van
Cartier. Waarna alle celebrity’s de revu passeerden van
Jacky Kennedy tot Andy Warhol. In zekere zin de
royalty’s van het koningshuisarme Amerika.

AGENDA OKTOBER – NOVEMBER
9 oktober. Kerk & Buurt heeft zich gepresenteerd aan
Stadsdorp Westerpark.
19 november. Feestelijke certificaatuitreiking
BUURMAATJE.
Na
een
introductiecursus
Buurmaatje krijgen de cursisten een certificaat
uitgereikt. Er is een hapje en een drankje. 19.00-21.00
uur in De Schakel.
26 november. Wisten jullie dat wij op regelmatige
basis in gesprek zijn met onze buren. Maandag 26
november is de buurtbijeenkomst bij De Griekse
Gemeenschap.

Theaterconcert voor vrijwilligers
De mannen van Raw Ressonance en The
Homeless House Band namen ons 14 september
mee op avontuur. Zij verspreiden met hun
interactieve theater graag de liefde voor moeder
aarde en oefenen in communicatie zonder
woorden om mensen dichter bij elkaar te
brengen. Zij geven dit programma al langer op
basisscholen en deze keer voor het eerst voor
volwassenen.

Na afloop van zijn lezing hoopten enkele bezoekers vurig
dat bij een van hun meegebrachte sieraden misschien toch
die onverwachte schat zou zijn, maar helaas moest
Martijn hen teleurstellen: “nikkel en geslepen glas
mevrouw, brengt op koningsdag misschien nog een euro
op.”
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