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Kerk en Buurt Westerpark

NIEUWSBRIEF
FEBRUARI-MAART

NIEUWTJES
❖ Dit jaar gaat de Kerk & Buurtspeld naar
Hans Snel. Hij zet zich al jaren enorm in
voor de buurt. Naast dat hij de
penningmeester is van Kerk & Buurt, is
hij waarnemend huismeester en doet hij
voor
verschillende
ouderen
de
administratie. Hij weet wat er in de buurt
speelt en staat altijd klaar om te helpen.
❖ Foutje in De Terugblik ontdekt. Mo is
maandag tot en met vrijdag al om 7.30 in
De Schakel voor het ontbijt. De
openingstijden zijn 7.30 ipv 8.30 uur.
❖ Nieuwe vrijwilligers! Els is in de
kringloopwinkel begonnen, André is de
nieuwe kok bij Filah en Peter is
begonnen als Buurtmaatje, hij gaat
maandelijks met een oudere dame naar
de film. Welkom allemaal!
❖ Leona is terug van weg geweest, zij is
weer aan de slag bij Burenhulp en
begeleidt een dame naar fysiotherapie.
Sinds kort doet Gabriel naast zijn werk
in de kringloop ook klusjes voor
Burenhulp.
IN MEMORIAM O F JAAP
KOLKMAN
25 Januari hebben wij tijdens een mooie en
ontroerende dankdienst afscheid kunnen
nemen van Jaap Kolkman. Jaap heeft veel voor
Kerk & Buurt betekend. Samen met zijn vrouw
heeft hij jaren in Filah gekookt en daar het
koksrooster gemaakt. De laatste tijd ging het
steeds minder goed met zijn gezondheid en
namen zijn krachten zienderogen af. 19 Januari
is Jaap overleden.

Ondertussen in de kringloop
Als ze binnenkomt, is de begroeting over en weer
aller hartelijks.
Zij snuffelt uitgebreid rond in de kledinghoek.
“O, wat leuk!”
Ze houdt een rokje omhoog.
“Is dit wat voor mij?”
“Ach meid, dan zal je het toch even moeten passen.“ zegt
Sjaan.
Even later, er zijn intussen al heel wat andere
kledingstukken door haar handen gegaan, staat ze bij
de kassa.
“Tevreden?,” vraag ik, terwijl ik het rokje opvouw.
“O ja. Ik kom hier graag. Ik ben zo goed opgevangen toen
mijn man overleed.”
Bij het weggaan roept ze Wil en Sjaan nog toe: “Dag
lieve meisjes, tot volgende week.”
DE EERSTE SNEEUW
Tijdens de eerste sneeuwval is er op de trap naar de

De
avond was ook het feestelijke afscheid van
kringloopwinkel gestrooid, niet met zout maar met
Hokon
als voorzitter van Kerk en Buurt.
behangerslijn.
Verschillende mensen hielden een
Daarmee blijven de klanten in 2019 wel plakken.

NIEUWJAARS MAALTIJD
Op donderdag 17 januari was er weer het befaamde
Nieuwjaars diner van Kerk & Buurt in de Nassaukerk.
Deze keer waren er nog meer bezoekers; ongeveer 220!
Er was genoeg eten voor iedereen, sommigen hebben
zelfs een 2e bordje genomen. Het was een zeer geslaagde
avond, net als de vorige jaren. De wethouder Groot
Wassink van Groen Links, sprak ons toe. Hij hield het
kort, want: “het is belangrijker dat we elkaar ontmoeten en hier
samen eten”.
Er was tussendoor muziek van Pomöv. Na het
voorgerecht, de beroemde pasteitjes met ragout, kwam
er een twee-keuze menu: vega of met vlees. En zoals
ieder jaar was er taart toe, voor allen minstens twee
stukken. Deze taarten waren gemaakt door 30
buurtbewoners, die zo gratis kunnen mee-eten.
Na afloop werd er gedanst op de swingende muziek van
Hennie en de Homeless Houseband. Het was weer erg
gezellig en er zijn steeds meer mensen uit onze buurt die
dit waarderen.

AG E N DA
8 Februari

Verwendiner voor koks en andere
vrijwilligers van Filah. Eén keer per jaar
worden de vrijwilligers van Filah bediend en
zijn de rollen voor een avond omgedraaid.
15 Februari

Overleg De Schakel. Vrijdag 15 februari van
11.30 tot 13.00 uur komen de vrijwilligers van
De Schakel bijeen voor een overleg.
6 Maart

Start cursus Buurmaatje. Maandag 6 maart
om 19.30 start de nieuwe cursus Buurmaatje
in de huiskamer van De Hebron. Je kunt je
nog opgeven! (Zie tekst hieronder)
21 Maart

Buren Vertellen. Gastspreker Frans
Grijzenhout neemt ons mee in het thema;
RAADSELS ROND REMBRANDT. Hij is
bekend als presentator van het tv-programma
Kunstraadsels
en
hoogleraar
kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd.
Toegang 5 euro, aanvang 20.00 uur, De
Nassaukerk.
LUISTEREND OOR GEZOCHT
Wil jij je inzetten voor buurtgenoten in Westerpark die
aandacht en vertrouwen nodig hebben? Dan zoeken we jou!

IN GESPREK OVER OVERLAST
Het afgelopen jaar hebben omwonende veel last
ondervonden van activiteiten die zich in en om het
kerkgebouw afspeelden. We hebben daar een aantal
gesprekken over gevoerd met buurtbewoners en
betrokkenen.
Het is de laatste tijd een stuk rustiger geworden en
de verhoudingen zijn hierdoor verbeterd.
Vanzelfsprekend blijven we hierover in contact met de
buren en houden we rekening met elkaar.

Kerk & Buurt Westerpark
Email kerkenbuurt.westerpark@gmail.com
Website www.kerkenbuurtwesterpark.nl

Tijdens 6 bijeenkomsten leer je kennis en vaardigheden die
een buurmaatje nodig heeft; luisteren zonder oordeel, het
stellen van de juiste vragen, de eigen kracht van de
hulpvrager aanspreken en je eigen grenzen bewaken.
Wij helpen je om je in te zetten op een manier die bij jou
past.
Aanmelden via Jette Uittenhout. Tel: 0683254089 of
burenhulp.westerpark@gmail.com.

