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Voorwoord 
 

Kerk & Buurt: meer dan een verzameling selfies  
 

Een open gemeenschap van gelovigen en ongelovigen, van gewone 

en buitengewone mensen. Dat wil Kerk & Buurt zijn.  

In 2014 zijn we daarin gegroeid, zowel in de diepte als in de 

breedte.  
 

De basis van Kerk & Buurt bestaat uit vier grote projecten: 

Ontbijt/Inloop, Filah, Kringloopwinkel en Burenhulp. Vooral de 

Kringloop en de Burenhulp zijn in 2014 vernieuwd. De ruimtes en 

werkplekken zijn opgeknapt. Er zijn veel nieuwe vrijwilligers 

gekomen. En de manier van werken is op veel punten verbeterd. 

Het bereik van deze projecten is zichtbaar vergroot.  
 

In 2014 hebben veel nieuwe mensen hun weg naar de activiteiten 

van Kerk & Buurt gevonden; neem bijvoorbeeld de concerten van 

het Ricciotti Ensemble en de avonden van de Lange Adem. Daar 

komen naast onze ‘vaste’ bezoekers en vrijwilligers ook nieuwe 

mensen naar toe. Dat versterkt onze plaats in de buurt. We zijn blij 

dat we bij deze avonden het kerkgebouw kunnen gebruiken.  

In 2014 is ook hard aan de stilteruimte gewerkt, door vrijwilligers 

en bezoekers van Kerk & Buurt, door mensen van de Nassaukerk 

en van de Taizégroep. De stilteruimte wordt in 2015 geopend als 

plaats voor rust en bezinning. 
 

Kortom, volgens mij was 2014 een goed Kerk & Buurtjaar. U kunt 

er meer over lezen in deze Terugblik. 

We hopen u in 2015 weer te zien, als bezoeker, als vrijwilliger, of 

als allebei. 
 

Hokon Hansen, voorzitter Kerk & Buurt Westerpark  

 

Bekijk deze Terugblik ook op www.kerkenbuurtwesterpark.nl, met 

grote foto’s en in kleur. Het is de moeite waard. 

 

Het team van de Kringloop 

Het bestuur draagt de Terugblik 2014 op aan het team van de 

Kringloopwinkel. Lees het artikel op de volgende pagina’s. 

http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl/
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Kringloop, een succesverhaal 
 

De kringloopwinkel heeft dit jaar aan kwaliteit gewonnen. Het 

afgelopen jaar is er hard, zeg maar gerust keihard gewerkt. En dat 

zie je. De Kringloop heeft zich ontwikkeld tot een echte winkel.  

Op de Wittenkade staat een groot bord. Anders zou je de Kringloop 

zomaar voorbijlopen. Ben je eenmaal de trap af, dan kom je in een 

verrassend grote winkel, met een verrassend groot assortiment. Van 

theepot tot twijfelaar, van mixer tot bergmeubel en van CD tot 

wasmachine. Elke week staan er weer nieuwe spullen. De klanten 

weten ons te vinden. Vaak mensen met een kleine beurs, maar ook 

de koopjesjager op zoek naar iets bijzonders. Zoek je een cadeau, 

dan is de Kringloop je ‘Geheimtip’. 

 

 
 

In mei nam Eveline Masetti na tien jaar afscheid van Kerk & Buurt  

 

In 2013 was de verwarming al vernieuwd, met geld van het SKAN-

fonds. Dit jaar zijn de raampjes, die sinds mensenheugenis dicht 
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zaten, van glas voorzien. Er komt nu echt daglicht de kelder in. De 

tl-verlichting in de hele ruimte is armatuur na armatuur vernieuwd.  

Maar elke keer als we denken: het is nu wel zo’n beetje af, komen 

de vrijwilligers met nieuwe plannen. Het ‘kassa-eiland’ staat nu 

midden in de winkel, een grote verbetering.  
 

 
 

Trudy en Bep achter het nieuwe kassaeiland 
 

Achter de oorspronkelijke opslag van de winkel is een nieuwe 

ruimte in gebruik genomen voor opslag. Met wat schuiven is er nu 

meer ruimte voor het uitstallen van meubels, maar ook voor de 

afdeling kleding. 

Vlak voor de zomer nam Eveline Massetti, die enkele jaren de 

Kringloop heeft gecoördineerd, afscheid. Zij heeft een nieuwe baan 

gevonden.  

Als interim is Ruud Antonisse van Juttersdok aangetrokken. Vanuit 

zijn deskundigheid heeft hij belangrijke adviezen gegeven. In 

november heeft Zwanine Siedenburg het stokje van Ruud 

overgenomen. Naar aanleiding van signalen onder meer tijdens de 

vrijwilligersdag in oktober is er getraind in het beter omgaan met 

agressieve klanten. Dat is meteen een training in teamvorming, 

want als een klant “over de rooie gaat”- en dat gebeurt helaas wel 
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eens – dan moeten alle vrijwillige medewerkers elkaar goed 

aanvoelen en elkaar kunnen steunen.  

De inzet van de vrijwilligers, het werk van Eveline, de adviezen 

van Ruud Antonisse en de bijdrage van Zwanine hebben positief 

uitgewerkt. De voorraad in de winkel wordt nu sneller vernieuwd. 

Er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen en enkele oudere vertrokken. 

En het is gelukt om flink op de kosten te besparen. Meer omzet en 

lagere kosten leiden tot een positief saldo aan het eind van het jaar, 

waar het vorige jaren nog negatief was. Daardoor konden we bus 

waarmee we de grotere spullen vervoeren weer laten opknappen. 

Hij leek aan het einde van zijn levensloop, maar volgens de 

garagist kan hij weer jaren mee. Eind oktober werd de omzet van 

het hele jaar 2013 al geëvenaard. Dus de laatste twee manden 

verdienen we “extra”. Dat is fijn want dan kunnen we nog meer 

investeren in verbetering van de winkel.  

Kortom: in tegenstelling tot veel kringloopwinkels in het land 

draait Kringloop Kerk & Buurt op dit moment als de 

spreekwoordelijke tierelier. Dat willen we graag zo houden. 

(Dick Jansen) 

 

 
 

Kerstmarkt in de Kringloop
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Filah, één jaar, honderdvijftig maaltijden, zesduizend eters  

 

De koks, gastheren en -vrouwen, kassiers, afwassers, 

schoonmakers, barmannen en de duizend helpende handen: samen 

is het ons gelukt rond de zesduizend bezoekers een maaltijd aan te 

bieden. Mensen met en mensen zonder een dak boven hun hoofd. 

En dat voor twee euro per maaltijd. Dat kan alleen met trouwe 

mensen. Henk Slooijer is zo iemand, en Reza Hedayatollah ook.  
 

 

Henk interviewde Reza laatst 

in de Nassaukerk, in het 

kader van kerst. 

Reza vertelde hoe hij eind 

jaren 70 vanuit Iran in 

Nederland verzeild raakte. Na 

de machtsovername door 

Khomeini kon hij niet meer 

terug. Kerk en buurtmensen 

van het eerste uur als Piet  

Vink en Ricus Dullaert hebben zich toen voor een 

verblijfsvergunning ingezet. En Reza nam, samen met anderen, het 

initiatief om het internationale eetproject Filah op te zetten. Het 

begon als een groep mensen die afwisselend bij de één, dan bij de 

ander ging eten. Toen de groep groter werd, kon Filah terecht in de 

van der Hoopstraat 43. En zit daar nog steeds, nu al meer dan dertig 

jaar. De naam is altijd Filah gebleven. Dat is Iraans voor 

welbevinden.  
 

Reza komt maandag, woensdag en donderdag om half vier binnen, 

altijd vergezeld van Simba, zijn kwispelstaartende hondje. Hij zet 

een muziekje aan en verwelkomt iedereen met een door hem gezet 

kopje koffie of glas thee. Hij kent zijn pappenheimers, ziet gelijk 

wanneer het ze goed gaat en een grap kunnen hebben. Maar ook als 

het niet goed gaat, of wanneer iemand – heel leep – drank mee naar 

binnen smokkelt in een flesje spa blauw. Of wanneer iemand met 

amok in zijn lijf binnenstapt op zoek naar een ander om tegen uit te 

vallen. Reza is in staat de situatie snel in te schatten en in goede 
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banen te leiden. Lukt het een keer niet en maakt een bezoeker het te 

bont dan volgt er een schorsing. En die kan voor korte of langere 

tijd zijn. In 2014 gebeurde dat enkele keren. Het is vervelend om 

iemand te schorsen, maar wel nodig om ervoor te zorgen dat Filah 

een plaats blijft waar mensen graag komen en zich gezien en 

geaccepteerd weten.  

Op de jaarlijkse vrijwilligersdag van Kerk & Buurt zei iemand: 

“Zonder mensen als Reza zou het bij Filah niet zo goed draaien”. 

De spijker op z’n kop!  

We zijn er trots op dat het al zo veel jaren lukt om Filah hoog te 

houden. En vooral dat het steeds weer lukt om ook nieuwe 

vrijwilligers te vinden en enthousiast te houden.  

(Annelies Faber) 
 

Koks van buiten Amsterdam4 
 

De koks komen uit Amsterdam, maar ook van verder weg. Uit 

Spakenburg, Zuidwolde, Bathmen, Oostwoud, Heiloo, Heereveen, 

Spanbroek, Meppel, Alteveer, Wormerveer en Steggerda. Van 

Bunschoten - Spakenburg kregen we een nieuwe visbakoven 

cadeau.  
 

 
 

Leden van het bestuur van stadsdeel West bezochten Filah in juni
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Piet en Sint bij Filah op bezoek 
 

Piet en Sint wachten altijd even tot het eten op tafel staat. Heel 

verstandig. Stipt kwart over zes kwamen ze binnen. Het grote boek 

ging open. De één na de ander werd bij de Sint geroepen en 

bemoedigend toegesproken, niemand mocht mee in de zak. Dat kon 

ook niet, want die zat vol kadootjes. Voor iedereen een paar 

handschoenen en een chocoladeletter. Dank u Sinterklaasje. 

 

 
 

Gedichtjes 
 

Vaak begint de maaltijd bij Filah met een kort gedicht. Hieronder 

twee limericks 
 

Lekkerbekjes uit Spakenburg 

Er waren vier burgers uit Spaak 

Die sloegen de vis aan de haak 

Één vrouw, drie mannetjes  

bakten de vis in pannetjes 

Daarom zeg ik: Eet ze met  smaak 

Spaghetti Carbonara 

Er was eens een kok in Filah 

Die kookte een boel carbonara 

En voor het fatsoen 

Daarbij nog wat groen 

Als toetje kregen we vla na 

 

Zal ik je eens wat zeggen? Als het eten goed is, is er veel minder 

ruzie. 
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Van het water word ik rustig 
 

  
  

  
 

Vrijdag de 13
e
 juni. Een slechte dag voor het uitje met de bezoekers 

van Kerk & Buurt? Integendeel, het was een groot succes. Met de 

klipperaak Catharina van Mijdrecht verlieten we Monnickendam. 

Eerst over de Gouwzee en toen het IJsselmeer op. Gewoon, mooi 

rustig zeilen, geen motor, alleen de wind, de zon en het water. Een 

paar uitspraken van de deelnemers. 

‘Voor mij een dag om nooit te vergeten’ 

‘Ik kom niet zo vaak buiten Amsterdam, één keer ben ik in 

Rotterdam geweest, maar verder, nee’ 

‘Ik wist niet dat zeilen zo mooi was’ 

‘Van het water word ik rustig’  

En inderdaad, zelden was het zo rustig bij Kerk & Buurt als op 

deze dag op het IJsselmeer. 
 

(Hokon Hansen) 

PS: de Catharina van Mijdrecht is op TV in ‘Nederland Waterland’. 
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De Lange Adem 
 

In dit deel van de stad, tussen het centrum en de ring, zijn de 

buurten kleurrijk en divers. Sjiek en sjofel wonen hier in redelijke 

harmonie samen. Wel steeds meer naast elkaar dan mét elkaar. 

Mensen raken steeds meer ‘opgesloten’ in hun eigen kringetje, met 

hun eigen leefstijl. Bij Kerk & Buurt komen die uitersten elkaar 

nog wel tegen. En dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat 

we ons inzetten om de projecten financieel rond te krijgen, maar 

ook om verschillende bewoners elkaar wat vaker tegen te laten 

komen.  
 

Probleem is dat de inkomsten onzeker zijn omdat onze grote 

subsidiegevers geen zekerheid geven op de lange termijn. Daarom 

hebben we het project De Lange Adem gestart: als 250 

sympathisanten elk kwartaal € 10 overmaken, en zich daar voor 

pakweg vijf jaar aan verbinden, dan heeft Kerk & Buurt een 

kopzorg minder en kunnen we ons concentreren op de kern van ons 

werk: een warme plek, een warme maaltijd, en het onderlinge 

contact.  
 

 
(Richard Korver en Wim Brands) 
 

Wie zich hieraan verbindt, krijgt iets terug: vier keer per jaar een 

avond met een min of meer bekende Amsterdammer, geïnterviewd 

door Wim Brands (bekend van Brands met Boeken). Met een 
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gesprek met de zaal. De rode draad is: kwetsbaarheid van mensen, 

vanuit een onverwachte invalshoek. Want alles van waarde is 

weerloos (Lucebert), maar weerloos zijn we op onverwachte 

momenten en onverwachte manieren. Nadenken over die 

weerloosheid en kwetsbaarheid verbindt ons, en maakt ons in 

gezamenlijkheid sterker. 
 

De eerste gast in 2014 was Richard Korver, advocaat van onder 

meer de ouders van de slachtoffers van de pedosexueel Robert M. 

Hij legde uit hoe mensen kwetsbaar worden, ook als ze financieel 

geen probleem hebben, als ze contact met zichzelf verliezen; niet 

meer goed luisteren naar hun innerlijke stem of geen contact 

hebben met anderen die soms eerdere risico’s signaleren dan je zelf 

doet als je opgeslokt wordt door werk, of andere zorgen.  
 

De tweede gast was 

Bert Keizer, bekend 

publicist en 

verpleeghuisarts. Hij 

maakt mensen mee die 

al zeer kwetsbaar zijn 

in de laatste levensfase. 

En kan helder 

toelichten hoe in de 

verpleeghuizen de zorg 

goed is, maar er qua 

financiering toch erg 

bekaaid af komt als je 

het vergelijkt met de 

medische zorg in 

ziekenhuizen. Volgens 

hem leggen we het 

accent verkeerd: 

 
Bert Keizer 

levensverlenging is een doel op zich geworden, terwijl kwaliteit 

van leven, ook of juist inde allerlaatste fase, voorop zou moeten 

staan.  
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Het spreekt voor zich dat Wim Brands, naast interviewer van 

schrijvers en filosofen ook al jaren buurtbewoner, maar ook zijn 

gasten geheel belangeloos aan De lange Adem meewerken. 

Het eerste jaar zijn de opbrengsten al redelijk, dus we gaan er zeker 

mee door. Maar wat vooral fijn is dat veel wijkbewoners die Kerk 

& Buurt wel een beetje kennen, nu meer betrokken raken. Meer 

draagvlak is erg belangrijk. Opdat er meer mensen zijn en blijven 

die oog voor elkaar hebben, en onze wijken niet louter zien als een 

interessant decor voor hun eigen leefstijl.  
 

Wil je op de hoogte blijven, mail dan je emailadres door naar 

info@dickjansen.nl, en maak elk kwartaal 10,00 euro over naar NL 

50INGB000012095, t.n.v. Kerk & Buurt, Amsterdam.  
 

Streetcornerwork 
 

Wat betekent streetcornerwork 

voor Kerk & Buurt zult u zich 

afvragen. Nu, heel veel. Elke 

dag verzamelen de werknemers 

van Streetcornerwork in Filah. 

Terwijl de rest van de groep de 

straten van de Staatsliedenbuurt 

schoon houdt, zorgt de kok dat 

er een warme maaltijd klaar 

staat als zij terug komen. Met 

hun fel gekleurde hesjes zijn zij 

niet te missen. ’s Ochtends 

vroeg kom ik ze al tegen  in de 

Schakel voor een snel 

telefoontje of een kopje koffie. 

 
De jongens en meisjes van Streetcornerwork horen er helemaal bij. 

Dit jaar zijn zij zelfs met ons jaarlijkse uitstapje mee geweest. 

Wanneer er werk aan de winkel is zal je nooit tevergeefs een 

beroep doen op deze mensen. Of het nu gaat om het sjouwen van 

meubels of huis-aan-huis flyeren. En daar zijn we heel blij mee. 
 

(Zwanine Siedenburg) 

mailto:info@dickjansen.nl
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Nieuwjaarsmaaltijd 2014 
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Ontbijt in de Schakel 
 

Stel dat je even geen dak meer boven je hoofd meer hebt. 

Samenloop van omstandigheden. En je inkomen laat ook even op 

zich wachten. Je hebt helemaal geen contanten of je moet ieder 

dubbeltje omkeren. Dan zou het kunnen dat je besluit een kijkje te 

nemen in de Schakel aan de Wittenkade, bij de Nassaukerk.  

Wat je dan ziet als je binnenkomt (dat kan al vanaf 7.00 uur) is 

links een ruimte met zo’n zes tafeltjes. Aan sommige tafeltjes 

wordt druk gekletst. Bij ander tafeltjes genieten mensen zonder te 

praten van hun ontbijt. Sommigen doen even een tukkie na het 

ontbijt. Anderen checken hun telefoon of soms een laptop. 

En rechts zie je de keuken met de balie waar je alvast thee of koffie 

kan halen en tegelijk je ontbijt bestellen. Achter de balie zie je dan 

Vitaliy aan het werk, die al jaren lang vier keer per week ’s 

ochtends een stevig ontbijt serveert aan iedereen die binnenkomt. 

De keus is groot: vele varianten van gebakken eieren, broodje met 

een gehaktbal, hamburger of andere stevige kost. Maar een glaasje 

jus is er ook.  
 

Naast Vitaliy is er 

altijd Henny of 

een andere 

vrijwilliger die de 

koffie en de thee  

schenkt.  

Als je voor het 

eerst komt zal 

Vitaliy, als je 

koffie of thee hebt 

gehad, vragen wat 

je wilt eten. Kom 

je hier vaak 

ontbijten dan weet   

hij eigenlijk al Op Henny kun je rekenen 
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hoe je je ontbijt wil. Je rekent alvast de paar kwartjes af dat het 

ontbijt hier kost en je krijgt een bonnetje waar opstaat wat je hebt 

besteld. Als je hier al langer komt, zou je zien dat de ruimte dit jaar 

een flinke opknapbeurt heeft ondergaan. Alles is geschilderd. Er 

hangen, naast teken- en schilderstukken van vaste bezoekers die op 

dinsdag mee doen met het schilderen, ook nieuwe dingen aan de 

muur. De drie regels aan de muur zijn al jaar en dag hetzelfde: 

‘geen drugs, geen geweld en geen alcohol’. Een deel van de 

bezoekers komt hier al jaren. Maar ook altijd vinden nieuwe 

mensen de weg hier naar toe. Uit alle windstreken.  

Iedereen die hier binnen is geweest, is weer warm en kan met een 

goed gevulde maag de dag in, waar hij of zij ook geslapen heeft en 

wat hij of zij ook te doen heeft.  

(Ad Baan) 
 

Kerk & Buurt en Nassaukerk  
 

“Wat heeft Stichting Kerk & Buurt met de Nassaukerk te maken?” 

vragen mensen regelmatig aan mij. Ik vertel dan dat al meer dan 30 

jaar geleden de Nassaukerk (samen met de Magdalenaparochie) het 

initiatief nam om in de buurt actief te worden. Dat dit goed heeft 

uitgepakt, blijkt in de praktijk. Al die jaren hebben heel veel 

mensen hard gewerkt om de projecten te vernieuwen en uit te 

breiden. Kerk & Buurt wil een “open gemeenschap van gelovigen 

en ongelovigen, van gewone en buitengewone mensen” zijn. We 

zijn een onafhankelijke stichting, die nauw samenwerkt met de 

Nassaukerk. Sommige bezoekers van de Inloop zijn zondags in de 

Nassaukerk te vinden en dat is heel vanzelfsprekend. Net zo 

vanzelfsprekend is dat gemeenteleden helpen bij Filah, de Inloop of 

de Kringloopwinkel. De gemeenteleden, de niet-kerkelijke 

vrijwilligers en de bezoekers van de projecten horen bij elkaar, en 

dat merk je elke dag.  

De relatie met de Nassaukerk is belangrijk voor Kerk & Buurt. Niet 

alleen vanwege het gebruik van de ruimtes en de vrijwilligers 

vanuit de Nassaukerk, maar ook omdat het ons een inbedding geeft 

in een gemeenschap waar ‘spiritualiteit’ centraal staat. 

(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 kop koffie of thee, een praatje, om de 

krant te lezen of een spelletje te schaken. Iedere dag lopen er rond 

de veertig mensen binnen; de één blijft lang, de ander kort. 
 

 

Vitaliy staat vier 

dagen per week 

achter de bar in de 

Inloop. Hij is al 

voor zeven uur 

aanwezig om alles 

klaar te zetten voor 

het ontbijt. Voor 

Vitaliy als 

Oekraïner was 

2014 een zwaar 

jaar. De laatste 

maanden was hij 

bezig kleding in te 

zamelen voor 

wezen in Oekraïne.  

Vitaliy achter het roer van de Catharina van Mijdrecht, tijdens het 

jaarlijkse dagje uit. 

 

Vier stagiaires over hun ervaring in de Schakel 
 

Bo: “Ik zit in het eerste jaar van mijn opleiding en loop vier uur per 

week stage. Samen met twee andere meiden uit mijn klas helpen 

wij Mo met het appeltaarten project. Ik vind de stage  een uitdaging 

en dat is juist goed. Het concert van het Ricciotti Ensemble is me 

erg bijgebleven. Dit was in onze eerste week en we werden gelijk 

aan het werk gezet. Ik vond het erg gezellig. Het was heel leuk om 

te zien dat er ook mensen uit de Schakel kwamen luisteren. Dat had 

ik niet verwacht. Veel mensen zetten zich in voor de stichting en 

dat is goed merkbaar. Ik ben hartstikke blij met deze stage.” 
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Marije: “Ik ben erg blij dat ik mijn stage bij Kerk & Buurt mag 

doen. We krijgen als stagiaires veel ruimte om zelf initiatief te 

tonen. Ik heb al veel geleerd en hoop dit komende jaar nog meer te 

gaan leren en nog meer mooie dingen mag mee maken!” 
 

Imad: “Voor mijn school moest ik minimaal 30 uur stage lopen. 

Dat wilde ik het liefst doen bij mensen die minder goed worden 

opgenomen door de maatschappij, zoals bejaarden, gehandicapten 

of daklozen. Daklozen worden vaak ontweken en ‘vies’ 

aangekeken. Mensen denken vaak dat ze agressief zijn. Dat idee 

had ik zelf ook een beetje. Dat bleek niet zo te zijn.  

Mijn eerste dag begon erg vroeg, om half acht. Ik kwam binnen 

met een dubbel gevoel: ik had nog slaap, maar ook het gevoel dat 

ik de komende uren moest gaan doorbrengen met daklozen. 

Ik hield me in het begin een beetje op de achtergrond en schonk 

bijvoorbeeld snel koffie in en dat was het. Ik merkte dat het vrij 

rustig was, de mensen komen graag koffie drinken en willen een 

praatje met je maken, net als ieder ander. Hier kon ik wel eens aan 

gaan wennen.  

Mijn stage vond plaats tijdens de feestdagen. Ik heb gemerkt dat de 

meesten toch alleen zijn met Kerst en Oud & Nieuw en het erg 

waarderen dat de Schakel voor hen open staat en ze toch gezellige 

feestdagen kunnen hebben.”  
 

Chèrelle: "Vanaf het moment dat ik kennismaakte met Stichting 

Kerk & Buurt voel ik een connectie. Wat me het meeste aanspreekt 

zijn de projecten die worden georganiseerd om buurtbewoners en 

naasten met elkaar te verbinden. Zelf maak ik deel uit van het 

appeltaarten project dat sinds kort van start is gegaan. Ik werd 

gauw betrokken bij de groep en voelde gelijk dat ik er ook deel van 

uitmaakte. Iedereen draagt een steentje bij aan hulp voor wie het 

nodig heeft en dat initiatief spreekt mij aan. Ik hoop nog vele 

ervaringen op te kunnen doen bij deze instantie en ik ben trots dat 

ik er een deel van mag zijn."



 17 

Trotse Dinsdagschilders  

 

  
Theo Henny 

 

 

Iedere dinsdag geeft 

Carla Baarspul les in 

schilderen en tekenen.  

Van 10 tot 13 uur 

verandert de Schakel in 

een atelier en de tafels 

in ezels. De circa tien 

deelnemers zijn 

geconcentreerd bezig. 

De andere aanwezigen 

houden hun 

commentaar niet voor  

Pieter zich. 
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Burenhulp 
 

Sinds de zomer neemt het aantal aanvragen bij Burenhulp toe. 

Onze ‘Vraag & Aanbod boom’ staat in volle bloei. Met nieuwe 

mensen, vrijwilligers en stagiaires, lukt het steeds beter succesvolle 

‘matches’ te maken. Met ‘match’ bedoelen we de koppeling tussen 

iemand de om burenhulp vraagt en iemand die burenhulp aanbiedt. 

Het aantal nieuwe matches ligt nu op ruim tien per maand. Eind 

december zijn er maar liefst 33 vrijwilligers.  
 

Burenhulp leidt soms tot 

bijzondere en ontroerende 

ontmoetingen.  

Ayda (studente, 30): 

“Burenhulp heeft mij in 

contact gebracht met een 

bijzonder maatje. Door dit 

project heb ik het gevoel 

iets te kunnen doen voor 

iemand in mijn eigen buurt. 

Ook al gaat het soms om 

iets heel kleins, het is erg 

dankbaar werk en dat maakt 

het voor mij heel erg 

waardevol. Ik hoop dat ik in 

2015 nog vaker iets voor 

een ander kan betekenen.”  
 

De vrijwilligers hebben verschillende kwaliteiten: de één kan dit, 

de ander dat. Daardoor lukt het vaak de juiste vrijwilliger bij een 

hulpvraag te vinden.  

Met hulpvragen gaan we zorgvuldig om. We beginnen met een 

kennismakingsgesprek. Dan gaan we op zoek naar een geschikte 

vrijwilliger. Als we die gevonden hebben stellen we die voor aan 

de hulpvrager. We werken nauw samen met organisaties in de 

buurt, zodat we eventueel kunnen doorverwijzen en hulp op maat 

kunnen bieden. 
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Veel vrijwilligers hebben vooral interesse in sociale klussen. 

Bijvoorbeeld iemand begeleiden naar het zwembad, wekelijks op 

bezoek gaan voor een praatje en een kopje koffie of iemand helpen 

bij het ordenen van de post.  
 

 
Sophie en Madelon, het gouden koppel achter de Burenhulp 
 

We zoeken nu vooral nog mensen voor praktische klussen. Ben jij 

handig en kun je een plank ophangen of een lamp vervangen? Meld 

je dan aan.  

(Sophie Cornet) 
 

“Sinds twee maanden loop ik stage bij Burenhulp. Drie jaar 

geleden heb ik al stage gelopen bij Filah en in de Schakel.  Deze 

projecten grepen mij erg aan, waardoor ik nu voor mijn studie een 

half jaar stage wil lopen bij Burenhulp. Hier zie  ik hoeveel moeite 

de vrijwilligers doen om hun maatjes te begeleiden en op die 

manier een steentje bij dragen aan een betere en socialere 

maatschappij.” 

(Shoshanna) 
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 Ricciotti Ensemble in de Nassaukerk 
 

Ontroerende muziek, 

meeslepende muziek en 

knallende muziek. Dit jaar trad 

het Ricciotti Ensemble twee 

keer op in de Nassaukerk. Beide 

keren zat de kerk afgeladen vol. 

Het Ricciotti Ensemble is een 

jeugdorkest. Na een week van 

intensief repeteren is er een 

tournee, met optredens in 

gevangenissen, ziekenhuizen, 

kerken en theaters.  
 

Op donderdag 1 mei deden ook de Straatklinkers mee. Prachtig, 

van meditatieve muziek van Arvo Pärt tot de swingende liederen 

van Michael Jackson. Het Slavenkoor van Verdi klonk zelden zo 

doorvoeld. Vol overgave zong iedereen mee.  

Op donderdag 23 oktober hoorden we muziek van de jonge Mozart 

naast hits zoals Wake Me Up van de band Dirty Loops en Rather 

Be van Clean Bandit. De bariton Tiemo Wang zong wondermooi. 
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Kerstmis 
 

 
 

Buiten een levende kerststal, met Reza als Jozef, Carla als Maria en 

twee ezels als twee ezels. Binnen in de kringloopwinkel een 

levendige kerstmarkt. Als klap op de vuurpijl een engel die uit het 
 

dak van de 

Nassaukerk 

neerdaalt om 

Maria (dit keer 

Zwanine) het 

blijde nieuws te 

vertellen.  

In Kerk & 

Buurt lopen de 

zaken niet altijd 

normaal.  

Gelukkig maar. 

 

(Jaap Buning) 
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Stilteruimte 
 

Kerk & Buurt is vaak drukte. Voor bezoekers, voor medewerkers, 

voor vrijwilligers. In al die drukte is het goed om een plek te 

hebben waar iemand of een paar mensen zich even terug kunnen 

trekken in de stilte. Dit idee om een ruimte te hebben voor 

bezinning, meditatie, of een stil moment leefde breed, in Kerk & 

Buurt, bij de Taizé-groep, bij de Nassaukerk. Dus gingen we 

voorjaar 2014 aan de slag. Een belangrijk element daarin was een 

wandkleed dat uitdrukking geeft aan wat wij verstaan onder ‘stilte’.  

De volgende ideeën kwamen naar voren: 

‘Ik kan alleen mijzelf zijn als ik stil ben’  

‘Het is een beweging naar binnen’; ‘het is een beweging naar 

buiten’  

‘Stilte helpt je problemen op te lossen’ 

‘Stilte is leeg worden, het lege midden’  
 

  
 

Onder leiding van twee kunstenaars, Ilse van der Laan en Sanne 

Luijben, is een flink aantal mensen uit kerk en buurt dit wandkleed 

gaan maken.  Een heel proces, want bijna alles deden we zelf. 

Creatieve ideeën uitwerken, constructies maken, stroken vilt 

snijden en deze later in mooie patronen leggen. Een mooi en 

inspirerend proces en vlak voor Kerst was het wandkleed klaar. 

(Jaap Buning) 
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Vrijwilligersdag 3 oktober 
 

Vrijwilligerswerk is hot. En het doen van vrijwilligerswerk levert je 

zelf vaak ook veel op. Je leert mensen kennen die je anders niet zou 

ontmoeten. Je gaat anders en milder naar mensen kijken.  

Het vinden van voldoende en goede vrijwilligers lukt op dit 

moment gelukkig heel goed. Maar hoe zorg je er voor dat de 

vrijwilligers op sleutelposities tijdig afgelost kunnen worden? Hoe 

zorg je dat vrijwilligers onderling genoeg kunnen afstemmen en 

uitwisselen? Wat wil je als vrijwilligersorganisatie vasthouden voor 

de toekomst en wat wil je verbeteren? Dat zijn vragen waar je als 

vrijwilligers af en toe de tijd voor moet nemen. En dat hebben we 

gedaan op 3 oktober bij de Protestantse diaconie met een grote 

groep vrijwilligers en andere genodigden. 

 
Vrijwilligers nemen het er van tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag  
 

Elkaar ontmoeten en kennismaken of bijpraten. Met elkaar over de 

toekomst nadenken. En leren van elkaar. Voorafgaand aan de 

maaltijd waren er twee inspirerende en ook tegelijk praktische 

workshops,  over grenzen stellen en over ziektebeelden.  
 

(Ad Baan) 
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Vieringen voor kerk en buurt 
 

De Nassaukerk is elke zondag open. Vier keer per jaar is er een 

‘viering voor kerk en buurt’, georganiseerd door de Nassaukerk. 

Vlak voor kerst werd aan Jacky, Reza en Hokon gevraagd wat Kerk 

& Buurt voor hen betekent. In februari was het thema ‘Kleed de 

naakten’. Daarin kwamen deelnemers aan de Opdirkdag aan het 

woord. In de viering van juni namen we afscheid van Eveline 

Masetti, met onder andere een meditatie van zeven minuten. Dat 

lijkt misschien lang, maar het pakte goed uit. Kerk & Buurt 

bedankt de Nassaukerk, en vooral Wilma, Alex, Zwanine, Henk, 

Sophia en Klaas die de voorbereiding deden.  
 

Laat de stilte spreken  

We zijn gewend om te gaan praten als het gesprek stilvalt. 

De stilte toelaten heeft een bijzondere kwaliteit: ze toont het wezen 

van de dingen. De stilte opent diepere dimensies, maakt het 

onbewuste voelbaar en brengt je uiteindelijk naar je diepste zelf. 
 

Opdirkdag 
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De QUIZ 
 

Zou het niet mooi zijn als elke wijk een eigen Kerk & Buurt heeft? 

In Westerpark zijn we bevoorrecht, niet alleen omdat Kerk & Buurt 

de helpende hand biedt aan mensen die dat nodig hebben. Er is nog 

iets anders. In een samenleving waar we geneigd zijn de eigen 

kring te zoeken, zijn er ook mensen, die juist bredere verbintenis 

zoeken. Waarom is deze verbintenis zo belangrijk? 
 

 ‘Vrijheid’ en ‘Gelijkheid’ gaat niet zonder ‘Broederschap’ (1). 

 Ondanks onze verschillen zijn we door één God geschapen 

(2). 

 Omdat uit onderzoek blijkt dat samenlevingen met geringe 

onderlinge verschillen gelukkiger zijn (3). 
 

Helaas neemt de ongelijkheid in onze samenleving toe. Volgens 

een beroemde econoom worden juist rijke mensen nog rijker.  

In Westerpark valt het nog wel mee. Hoe komt dat? 
 

 Hier wonen geen hele rijke mensen (2). 

 Arm en rijk wonen hier naast elkaar zonder veel problemen, in 

tegendeel, de sfeer is eigenlijk heel goed (3).  

 Toeval, in Nederland valt de ongelijkheid sowieso erg mee (1).  
 

Kerk & Buurt begon ooit met progressieve christenen die op een 

andere wijze invulling aan hun geloof wilden geven. Dat was ruim 

dertig jaar geleden in een heel andere tijd. Er is sindsdien veel 

veranderd. Zou Kerk & Buurt inmiddels ook zonder de 

(Nassau)kerk kunnen? 
 

 Ja, wie gelooft er nu nog? De kerk is niet van deze tijd, mensen 

met het hart op de juiste plek, kunnen ook wel zonder (2).  

 Nee, zonder een kern van geïnspireerde christenen zou Kerk & 

Buurt uit elkaar vallen (1).  

 Nee, het geloof is dan misschien minder relevant, maar het 

gebouw met haar uitstraling en historie is erg belangrijk.  

 Nee, zonder de kerk is Kerk & Buurt overgeleverd aan de 

grillen van de overheid met zijn toenemend populisme en 

aanhoudende bezuinigingen (4).  

 



 26 

Tel al je punten op. Wat is jouw score?  

Dacht je dat het aantal gescoorde punten iets te betekenen had? 

Helaas, het was alleen maar bedoeld om je ‘bij de les te houden’. 

Deze quiz kent geen juiste antwoorden, misschien zijn alle 

antwoorden wel goed. Of kan dat niet? 
 

(Rolf Steenwinkel) 
 

Soos 
 

 
Kerstlunch bij de Soos 
 

De naam ‘Soos’ zegt eigenlijk alles: gezelligheid, beetje kletsen, 

bijpraten, zingen, een spelletje Bingo. Iedere twee weken komen de 

dames bij elkaar, op donderdagmiddag van twee tot vier in de Bogt 

Westerbeer. Meestal maken ze zelf hun koffie en thee, soms 

worden ze verwend door de catering van de Bogt. De groep bestaat 

al jaren, nieuwe dames zijn van harte welkom. 
 

(Miriam Schulte Fischedick) 
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Stilstaan bij 
 

Lang leek 2014 voor Kerk en Buurt bij uitzondering een jaar te 

worden zonder uitvaarten. Maar nee, aan het eind van het jaar 

ontvielen ons toch nog twee markante mensen. 
 

Raymond de Haas 

Op 29 november overleed Raymond de Haas. Raymond was een 

begrip in de buurt. In zijn Magazijn Sportief – op een steenworp 

afstand van de Nassaukerk en De Schakel - kon je terecht voor 

huishoudelijke artikelen in de meest brede zin van het woord en 

altijd voorzien van een advies op maat. Maar hij was ook een 

enorme organisator die mensen bij elkaar bracht. Zo had hij ook 

een warm hart voor de projecten van Kerk & Buurt en konden we 

op hem rekenen als er iets groots georganiseerd moest worden, 

zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse nieuwjaarsmaaltijd. 
 

Ans Hengel 

Een week voor kerst stierf Ans Hengel. Ans leefde vrij 

teruggetrokken; ze was een zorgmijder pur sang. Maar nadat zij 

met haar partner Andy Jansen na een huisuitzetting letterlijk op 

straat was komen te staan, volgde de Staatskrant anderhalf jaar hun 

wederwaardigheden tot ze tenslotte aan de kade tegenover De 

Schakel een benedenwoning toegewezen kregen. Ans wist van 

overleven en liet weinigen echt tot zich toe. Maar ze had een groot 

hart voor dieren. En ook voor wie echt niemand had om op terug te 

vallen. 
 

(Klaas Holwerda) 

 

 

Lieve mensen 

Bij mij aan tafel twee Bulgaarse broers. De één was net  twee 

dagen in het land. De ander al een jaar of drie. Hij sprak redelijk 

Nederlands: “Lieve mensen hier, geen discriminatie, goed eten, 

dank voor God.” 
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Bestuurlijke zaken 
 

Bestuur Stichting Kerk & Buurt 
 

Het bestuur bestond in 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. Het bestuur heeft acht keer 

vergaderd.  

Markus Kruyswijk verlaat, na een penningmeesterschap van vijf 

jaar, eind 2014 het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Hans Snel. 
 

  
 

De oude penningmeester lijkt blij te zijn dat zijn taak er op zit, de 

nieuwe kijkt met zorg, maar ook met vertrouwen naar de toekomst. 
 

Financiën 
 

De solide financiële lijn van de afgelopen jaren is voortgezet. De 

uitgaven zijn binnen de perken gebleven, er is geen cent teveel 

uitgegeven. De inkomsten lagen globaal op hetzelfde niveau als in 

2013. Het precieze resultaat over 2014 is nog niet bekend. Als het 

financieel jaarverslag is goedgekeurd plaatsen we het op de 

website.  
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We danken onze ‘grote’ subsidiegevers Centrale Stad, Stadsdeel 

West en Protestantse Diakonie Amsterdam. We danken ook alle 

donateurs die grotere en kleinere bedragen hebben gegeven. 

Uw steun was en blijft onmisbaar. 
 

Markus Kruyswijk, penningmeester 
 

Caritas zondag in drie kerken 

Zondag 9 november gingen Zwanine, Jaap en Hokon naar 

respectievelijk de Boomkerk, de Liefde en de Augustinus. We 

vertelden over Kerk & Buurt. In de collecte werd gul gegeven. Niet 

alleen geld, maar ook etenswaren voor de Schakel en Filah.  
  

Van de secretaris 
 

De agenda is altijd lang op de vergaderingen van Kerk & Buurt. Er 

gebeurt ook zoveel. De laatste jaren staat Vernieuwing hoog op de 

agenda dus praten we over bijeenkomsten voor de buurt en levende 

ezels in de Kerststal. Ook praten we over een rookverbod in de 

Schakel. We zijn het snel eens dat dit valt onder wishful thinking. 

Dus praten we verder over een luchtreiniger en hoe die te 

financieren. We bespreken de Kringloop en de soms onrustige 

gasten bij Filah en De Schakel en we hebben het over Burenhulp 

‘in de lift’. Al onze projecten passeren de agenda. En dat is nodig 

ook want bij Kerk & Buurt passeren circa 25.000 bezoekers per 

jaar. 

Besturen van Kerk & Buurt is een uitdagende klus, maar gelukkig 

is het meer dan vergaderen alleen. We proberen regelmatig 

aanwezig te zijn in de projecten want bovenal is Kerk & Buurt een 

manier van samenwerken. Allemaal hebben we het visioen van een 

ander soort samenleving. Waar mensen van verschillende 

achtergronden elkaar ontmoeten, samen kunnen delen en eten.  
 

In die sfeer brachten Schakelbezoeker Mo, Zwanine en Ellen een 

bezoek aan de Protestantse Gemeente Purmerend.  

We vertrekken per trein, bepakt en bezakt met tassen vol appeltaart. 

We zullen er zo’n veertig 65+ dames ontmoeten. Mo zegt: “Het 

type dames dat - als ze mij zien - hun handtas stevig onder de arm 

klemt.” “Dat moet je ze vooral vertellen Mo,” zeg ik.  
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En dat doet hij, en hij vertelt nog veel meer aan het zeer 

geïnteresseerde publiek. De meesten hebben nooit eerder een 

 

 
 

dakloze zo uitbreid gesproken en zijn onder de indruk van Mo’s 

verhalen. Tot ieders verrassing blijkt Mo een echte animator, hij 

maakt ons aan het lachen. Maar ook raakt hij ons met zijn verhalen 

over de slechte tijden die hij heeft gehad. In de pauze serveert Mo 

de  door hem gebakken appelaart. Zij die hadden gedacht dat zij 

hun boterhammen met Mo moesten delen, worden nu zelf gastvrij 

onthaald. En de taart is verrukkelijk. Dat komen de vrouwen in de 

pauze graag aan Mo vertellen. Zo leren we elkaar die ochtend beter 

kennen en blijkt dat veel vooroordelen niet geheel terecht zijn. Met 

een mooie gift voor De Schakel reizen we huiswaarts, zonder taart 

ditmaal, uiterst tevreden. 
 

(Ellen Kok, secretaris) 
 

Ik dacht altijd dat roken en drank elkaar opheffen, maar dat schijnt 

toch niet zo te zijn.  
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Medewerkers 
 

Zwanine Siedenburg is coördinerend Kerk & Buurtwerker. Zij 

werkt 24 uur per week en houdt zich vooral bezig met het Ontbijt, 

de Inloop, Filah, Kringloop en wisselende initiatieven. Zwanine is 

aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.  

Sophie Cornet is Kerk & Buurtwerker. Zij werkt 8 uur per week en 

houdt zich vooral bezig met de Burenhulp. Sophie is aanwezig op 

dinsdag en vrijdag.  

Per 1 januari 2015 komt in dienst Hiskja van Soest, als medewerker 

Inloop, voor 10 uur per week. 

Mensen doen een beroep op 

Kerk & Buurt voor 

problemen met financiën, 

huisvesting of andere 

nijpende situaties. Veel 

vragen worden door 

stagiaires afgehandeld. 

Vaak gaat het om het 

leggen van contacten met 

instanties en 

hulpverlenende 

instellingen.  

Zwanine Siedenburg heeft 

geen vast spreekuur, 

gesprekken gaan tussendoor 

en op afspraak. Sophie 

Cornet is bereikbaar op 

dinsdag en vrijdag. 
 

Zwanine Siedenburg 
 

Spreekuur predikant 
 

Op het spreekuur van Klaas Holwerda, predikant van de 

Nassaukerk, komen geregeld bezoekers van Kerk & Buurt met 

diverse vragen en problemen. Voor de praktische zaken verwijst hij 

naar de Kerk & Buurtwerkers. De predikant richt zich op 

zingevingsvraagstukken. Onze bezoekers worstelen vaak met de 

vraag wat voor hen een zinvol leven is. 
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Contact 
 

Voor informatie over Kerk & Buurt kunt u contact opnemen met: 
 

Hokon Hansen 

Voorzitter  

Telefoon 06 2355 0235 
 

Ellen Kok 

Secretaris 

secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl  

Zwanine Siedenburg 

Coördinerend Kerk en buurtwerker 

Telefoon 06 8325 3506 

Sophie Cornet 

Kerk en buurtwerker 

Telefoon 06 8325 4089 
 

Bankrekening Kerk en Buurt  

ING 120952 (IBAN: NL50 INGB 0000120952) 

Kerk & Buurt Westerpark  

p.a. van Limburg Stirumstraat 121 

1051 BA Amsterdam  
 

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, Hans Snel, 

tel. 06 5383 2766 of jsnel1944@gmail.com.  
 

Website  

Op www.kerkenbuurtwesterpark.nl kunt u steeds het laatste nieuws 

van Kerk & Buurt vinden. Als u informatie wilt ontvangen over 

onze activiteiten stuur dan een mailtje naar jsnel1944@gmail.com. 
 

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 Jaap Buning, 

Sophie Cornet, Richard van Dijk, Mirjam Schulte en Hokon 

Hansen. Excuus als iemand is vergeten. 

http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl/
mailto:jsnel1944@gmail.com

