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INTRODUCTIE 
 

Met trots presenteer ik u het allereerste jaarverslag van 
Hebron Amsterdam. In dit verslag nemen we u mee langs 
een aantal activiteiten die in 2018 gerealiseerd zijn.  

Op verschillende terreinen heeft Hebron in dit jaar grote 
ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de Huiskamer van 
Hebron is geopend en begint de leefgemeenschap 
langzamerhand echt vorm te krijgen.  

Maar ook in het klein, in de levens van 
Spaarndammerbuurters, zijn er belangrijke stappen 
gezet. Een aantal nieuwe Hebron-bezoekers begon aan 
een ontdekkingsreis naar de betekenis van het evangelie 
in hun leven. Door middel van cursussen, kringen en 
vieringen konden we hen begeleiden op deze weg. Ook 
zijn er in 2018 opnieuw drie mensen gedoopt tijdens een 
prachtige Paasviering.  

Al dit moois is mogelijk gemaakt door bijdragen van 
diverse partners. In het financieel overzicht op de 
volgende pagina vindt u hierover meer informatie. Ook 
zijn we dankbaar voor diverse inkomsten in natura die 
we hebben ontvangen, zoals de sponsoring van de 
buurtmaaltijden door Albert Heijn Spaarndammerstraat. 
Al deze bijdragen helpen ons om samen de 
Spaarndammerbuurt tot bloei te brengen! 

 

Jurjen de Bruijne 

Pionier Hebron Amsterdam  

 
 
 
 

MISSIE 
 

“Hebron Amsterdam is 
een eigentijdse 

christelijke 
gemeenschap in de 

Spaarndammerbuurt. 
Met deze buurt willen 
wij het goede nieuws 
van Jezus ontdekken 

voor ons leven.” 

1 



 

 

2 



 

 

 

 

 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 

 
INKOMSTEN BEGROTING 

2018 
REALISATIE 

2018 
Bijdragen gemeenten € 14.375   € 14.530  
Bijdragen PKN  € 8.000   € 8.000  
Vergoeding begeleiding PKA  € 1.800   € 1.800  
Bijdrage MvWelstand  € 4.000   € 4.000  
Bijdrage PKA  € 6.000   € 6.000  
Bijdrage AIB  € 3.000   € 3.000  
Bijdrage CvDiakenen  € 15.000   € 15.000  
Inkomsten verhuur derden Hebron gebouw  € 5.000   € 4.755  
Bijdragen betrokkenen Hebron  € 8.000   € 11.142  
Overig  € 0     € 2.050  
TOTAAL  € 65.175   € 70.277  

 
UITGAVEN BEGROTING 

2018 
REALISATIE 

2018 
Vrijwilligersvergoedingen  € 4.500   € 3.350  
Personele kosten (Pionier)  € 36.145   € 37.486  
Opleidingskosten (Leerwerker)  € 3.000   € 3.000  
Kosten begeleiding PKA  € 1.800   € 1.800  
Kosten IZB  € 1.875   € 1.875  
Gebruik gebouw Hebron  € 9.000   € 8.772  
Activiteiten  € 4.000   € 5.900  
Diaconale uitgaven  € 3.000   € 1.889  
Overig  € 900   € 4.222  
TOTAAL  € 64.220   € 68.294  
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VIERINGEN 

“Ik besloot me te laten 
dopen omdat iedereen nu 

mag weten wat ik 
eigenlijk al heel lang 

voelde: ik hoor bij Hem!” 
Jolanda, gedoopt in 2018 

De wekelijkse vieringen vormen het hart van 
Hebron. Elke zondag komen er zo’n 30-40 
mensen bij elkaar in de grote zaal. Deels 
vaste bezoekers, deels af-en-toe-bezoekers 
– en heel vaak zijn er ook mensen aanwezig 
voor wie Hebron of zelfs de kerk helemaal 
nieuw is. Met een gemêleerd gezelschap van 
buurtbewoners ontdekken we het goede 
nieuws van Jezus, genieten we van goede 
muziek en mooie woorden, en delen we onze 
vreugde en zorgen. 

Veel mensen die nu tot de ‘vaste kern’ van 
de vieringen behoren, zijn in de afgelopen 
jaren tot geloof gekomen. Het is prachtig om 
te zien hoe zij zich steeds meer betrokken 
weten bij Hebron en hoe ze hun gaven 
inzetten bij allerhande taken rondom de 
vieringen. Langzamerhand zien we Hebron 
veranderen van een ‘project’ dat door ‘een 
team’ wordt uitgevoerd, in een stabiele en 
betrokken gemeenschap. 

In 2018 zijn er ook weer drie mensen 
gedoopt in Hebron tijdens een prachtige 
Paasviering. We zijn dankbaar dat hun 
levens op deze manier tot bloei komen, en 
dat zij op hun beurt ook Hebron tot bloei 
brengen! 
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BUURT-
MAALTIJDEN 

“Veel mensen missen 
een sociaal leven. Bij de 
buurtmaaltijd krijgen we 
contact met elkaar. Ik 
kom op straat nu veel 

vaker bekenden tegen!” 
Muhaned, kok en bezoeker van 

de buurtmaaltijd 

Eens in de twee weken op donderdag wordt 
de grote zaal van Hebron omgetoverd tot 
een gezellig eetcafé. Aan verschillende 
kleine tafeltjes komen gemiddeld zo’n 50-60 
bezoekers bij elkaar om samen te eten. 
Grotendeels zijn er vaste ‘stamgasten’ die 
aanschuiven om bij te kletsen met hun 
buurtgenoten. Maar er zijn ook altijd wel een 
paar nieuwe gezichten, mensen die 
nieuwsgierig zijn geworden door een 
enthousiast verhaal van een mede-
Spaarndammerbuurter.  

Een maaltijd verbindt. Aan tafel wordt lief en 
leed gedeeld, worden knuffels gegeven, 
worden ruzies begonnen én beëindigd. 
Samen eten is een krachtige manier om 
verbindingen tussen mensen te leggen en te 
onderhouden, en zo de Spaarndammerbuurt 
een stukje mooier te maken. Zeker voor 
mensen die het spannend vinden om een 
viering binnen te lopen, is de maaltijd een 
laagdrempelige manier om kennis te maken 
met Hebron. Wie het niet breed heeft, kan 
daarna altijd een bakje mee naar huis 
nemen. En voor wie méér wil dan eten, is er 
na de maaltijd altijd een avondgebed in de 
kapel van Hebron. Om na het rumoer van de 
maaltijd weer even de rust op te zoeken. 
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LEEF-
GEMEENSCHAP 

“De leefgemeenschap is 
nu echt van start 

gegaan!” 
Finn, nieuwe bewoner van de 

leefgemeenschap 

In het appartementenblok boven Hebron 
wordt al een aantal jaren gebouwd aan een 
leefgemeenschap. Hoewel ze nog in de 
kinderschoenen staat, krijgt deze 
gemeenschap steeds meer vorm. In 2018 is 
daarin een belangrijke stap gezet, met de 
komst van een gezin dat binnen de 
gemeenschap een voortrekkersrol vervult. In 
totaal zijn er daarmee nu zeven 
appartementen bij de groep aangesloten. 

De leden van de leefgemeenschap eten 
wekelijks met elkaar en proberen bij elkaars 
levens betrokken te zijn. Ook spreken ze uit 
zich in te zullen zetten voor Hebron en voor 
de buurt. Door hun continue aanwezigheid 
zijn ze een belangrijke stabiele factor in het 
werk van Hebron en in de buurt. 

De leefgemeenschap is nog volop in 
ontwikkeling. Samen gaan de bewoners het 
proces aan om te ontdekken wat hun plek in 
de Spaarndammerbuurt kan zijn. In de 
komende jaren zullen ze daarin verder 
groeien en hun missie steeds meer gestalte 
geven. Ook in omvang kan er gegroeid 
worden: huizen die de komende jaren vrij 
komen in het appartementenblok, zullen 
beschikbaar zijn voor de leefgemeenschap.  
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HUISKAMER 

“In de huiskamer     
vinden mensen warmte, 
gezelligheid, een thuis   
en een luisterend oor” 
Nancy, gastvrouw van de 

huiskamer 

Het kleine zaaltje van Hebron was vóór 2018 
een wat rommelige en gedateerde ruimte. In 
2018 kwam daar verandering in. Jongeren 
uit de Noorderkerk en gemeenteleden uit 
Rouveen gingen samen met Hebron-
bezoekers aan de slag en gaven de ruimte 
een grote opknapbeurt. Het resultaat mag er 
wezen: een gezellige, sfeervolle woonkamer 
voor de buurt. Er is een grote bank om lekker 
op te hangen, een lange tafel om samen aan 
te eten, en een mooie bar om lekkere hapjes 
en drankjes te halen. De ruimte is 
multifunctioneel ingericht, zodat hij ook 
geschikt is voor verhuur en voor gebruik door 
de jongerenclub van de Noorderkerk. 

Maar de belangrijkste functie van de ruimte 
is toch wel die van ‘Huiskamer van de buurt’. 
Elke vrijdag van 9-12 staat de koffie klaar en 
kan iedereen die wil even binnenstappen. 
Wekelijks komen er zo’n twintig bezoekers: 
mensen die behoefte hebben aan een 
gesprekje, of die toevallig langslopen en 
aangetrokken worden door de open deur.  

De Huiskamer-ochtend is zo’n succes dat we 
in 2019 gaan uitbreiden naar de 
donderdagochtend. Zo wordt Hebron steeds 
toegankelijker – en steeds gezelliger! 
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KRINGEN & 
CURSUSSEN 

“Twee keer per week is er 
kring in Hebron. Op 

papier heb ik de leiding, 
maar we luisteren samen 

naar God.” 
Corrie, kringleider 

Hebron organiseert een aantal kringen en 
cursussen om mensen te helpen te groeien 
in geloof, op een manier die bij hen past.  

Zo is er een ‘kennismakingscursus christelijk 
geloven’ voor wie interesse heeft in het 
verhaal van Jezus maar nog niet precies 
weet wat dat inhoudt. Deze cursus is in 2018 
twee keer gegeven, met in totaal 17 
deelnemers. Ook was er twee keer een 
verdiepingscursus, voor hen die na de 
kennismakingscursus graag meer willen 
weten. Hieraan deden in totaal 16 mensen 
mee.  

Ook zijn er vier kringen, met elk tussen de 
vier en acht leden. Zij komen wekelijks of 
tweewekelijks samen om samen de bijbel te 
lezen, te bidden en van elkaar te leren over 
het leven met God. De meeste kringen 
draaien al langere tijd, en vormen hechte 
groepen waarin mensen nauw bij elkaars 
levens betrokken zijn. 
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EVENTS 

“Van een sfeervolle 
kerstmaaltijd tot een 

kinderclub waar kinderen 
hutten bouwen met oude 

spullen: onze events 
leveren prachtige 
momenten op!” 

Nienke, leerwerker bij Hebron 

Door het jaar heen organiseert Hebron een 
aantal ‘events’. Zij helpen ons om contact te 
krijgen met buurtbewoners die Hebron nog 
niet kennen. Met name de events rondom 
Pasen en Kerst geven ons ook de 
gelegenheid om in de buurt iets te delen van 
het verhaal van Jezus.  

In 2018 vierden we Pasen met een heuse 
klaagmuur in het Domela Nieuwenhuis-
plantsoen. Op Paasmorgen zagen 
buurtbewoners uit hun klachten prachtige 
bloemen bloeien. Ook was er dit jaar voor het 
eerst een Kinderpaascafé, naast het 
inmiddels traditionele Kinderkerstcafé. Deze 
events spreken een heel nieuwe doelgroep 
aan: ouders met jonge kinderen die vaak van 
huis uit weinig weten van de betekenis van 
Pasen en Kerst. Voor alle buurtbewoners 
was er daarnaast gelegenheid om op 
Kerstavond een meditatieve pelgrimage te 
maken naar een kribbe in het plantsoen.  

Ook de Zomerweek is inmiddels vaste prik. 
Een week lang organiseren we feestelijke 
activiteiten voor allerlei doelgroepen; van 
sportmiddagen voor jongeren tot een 
talentenveiling en maaltijd voor de hele 
buurt. 
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DOE MEE! 

  

Wordt u enthousiast van deze verhalen? Of wilt u wel eens met eigen ogen 
komen zien hoe Hebron de Spaarndammerbuurt tot bloei brengt? Kom langs bij 
onze activiteiten! Op hebron.amsterdam/meedoen vindt u meer informatie.   

Hebron is grotendeels afhankelijk van giften. Wilt u bijdragen? Uw eenmalige 
donatie of structurele gift is zeer welkom! Kijk op www.vriendenvanhebron.nl. 
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Hebron Amsterdam 

Polanenstraat 197 

1013 VV Amsterdam 

 

www.hebron.amsterdam 

info@hebron.amsterdam 

06-39367755 


