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Introductie 
De impact van Covid19 heeft op heel de samenleving grote invloed gehad. Invloed die 

ieder mens raakt, maar in het bijzonder kwetsbaren. Mensen met weinig zekerheid 

rondom hun baan, weinig sociale contacten die nóg minder werden en kwetsbare 

gezinnen.  

 

Als Stichting Vrienden van Hebron hebben wij die impact duidelijk gezien in de 

Spaarndammerbuurt. Al vanaf één van de eerste dagen van de pandemie hebben we in 

de buurt duizenden flyers verspreid in een poging om buurtbewoners aan elkaar te 

koppelen via boodschappenhulp, wandelmaatjes of het bemoedigen van bewoners.  

 

Het is bemoedigend om te zien hoeveel bewoners zich hebben aangemeld als 

vrijwilliger. Aan het begin van de 

pandemie leek het even alsof we 

lieten zien waar stadsbewoners toe in 

staat zijn: zorg voor elkaar, ook al is je 

buurman of buurvrouw een volstrekt 

onbekende voor je. 

 

Tegelijk ligt daarin ook een uitdaging voor onze buurt en onze stad. Namelijk om deze 

korte opleving sustainable te maken. Dat wil zeggen: bewoners helpen om de inzet 

voor elkaar een structurele plek te geven in het leven van een buurt of stad. Een 

uitdaging waar Stichting Vrienden van Hebron haar doelstelling in heeft: de bloei van 

de Spaarndammerbuurt. 

 

Met dankbaarheid en enige trots presenteren we hierbij ons jaarverslag van 2020. We 

zijn oprecht dankbaar dat we in dit jaar ons heel concreet hard hebben kunnen maken 

voor een leefbare stad. Een opdracht die we voor de komende jaren nog verder hopen 

te ontwikkelen én uit te bouwen. 

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Hebron, 

 

Jurjen de Bruijne 

Voorzitter 

Aan het begin van de pandemie lieten 

we zien waar we toe in staat zijn :zorg 

voor elkaar 
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1. Jaarverslag 
Het werk van Stichting Vrienden van Hebron onderscheiden we vaak door drie 

gebieden. Allereerst is er het buurtwerk, gericht op concrete hulp en op vreedzaam 

samenleven. In de buurtkerk richten we ons op gemeenschapsvorming en inspiratie. 

Tenslotte moet er beheer zijn: onderhoud en inzet van de zalen van het wijkgebouw 

voor de buurt. Aan de hand van deze drie gebieden geven we een overzicht van 2020. 

 

1.1 Buurtwerk 

Het buurtwerk heeft dit jaar een enorme vlucht genomen. In samenwerking met de in 

2019 gestarte organisatie buurthulp West hebben we het netwerk van buren sterk 

vergroot. Ironisch genoeg heeft de ‘crisissfeer’ van maart 2020 daar in zekere zin bij 

geholpen. Bewoners die vóór de pandemie met name buiten de buurt werkte, ontdekte 

soms voor het eerst hulpvragen in de buurt. Deze vrijwilligers werden gekoppeld en 

hebben training ontvangen via buurthulp West. Er ontstonden ook enkele nieuwe 

inloopmoment in de huiskamer Hebron, waar soms concrete aandacht was voor wie 

hulp zocht. Ook is vanuit het diaconaal opbouwwerk ingezet op een aantal 

programma’s rondom eenzaamheid. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen via de 

Gemeente Amsterdam.  

 

Een ander belangrijk aspect van het buurtwerk is de buurtmaaltijd. Deze kreeg een 

enorme vlucht vanaf de start van de crisis. De maaltijd vond voorheen ééns in de twee 

weken plaats (in samenwerking met de Horizon). Vanaf maart is de frequentie 

opgeschroefd naar wekelijks en overgegaan naar een uitgifte. Ook het aantal ‘afnemers’ 

nam direct een vlucht. Op het hoogtepunt werden er zo’n 120-140 maaltijden per week 

klaargemaakt. We zagen allerlei nieuwe gezichten, vaak huurders uit de buurt met 

kortlopende contracten of bewoners die door de tijdelijke sluiting van het buurthuis 

niet zo eenvoudig terecht konden bij het maatschappelijk werk. Momenteel is de 

maaltijd nog steeds in de vorm van een uitgifte. Dit hopen we op korte termijn weer 

terug te brengen naar een maaltijd binnen aan tafel. Dat is de oorspronkelijke 

doelstelling van deze maaltijden: ontmoeting met en tussen buren. Bij de buurtmaaltijd 

zijn inmiddels veel vrijwilligers betrokken die koken, opbouwen en uitdelen. Een aantal 

keer hebben de vrijwilligers een training mogen ontvangen. Dankzij subsidie van de 

Gemeente Amsterdam konden er nieuwe tafels voor de maaltijd worden aangeschaft. 
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Een belangrijke nieuwe stap werd in het najaar 2020 gezet, toen we konden starten met 

het kinderwerk in de buurt. In 2019 was dit al een wens, en we zijn dankbaar dat we in 

2020 konden starten met een wekelijkse kinderclub op de woensdagmiddag. Nog 

dankbaarder zijn we voor het feit dat er binnen enkele weken al 20-30 kinderen op de 

club waren. We hebben enkele vaste vrijwilligers uit de buurt die betrokken zijn.  Voor 

het opzetten, begeleiden en uitbouwen van het kinderwerk hebben we een 

arbeidskracht kunnen inhuren. We zijn dankbaar voor de fondsen die hebben kunnen 

werven om dit voor 2021 te continueren. 

 

In het buurtwerk zijn de Gemeente Amsterdam en de Protestantse Diaconie zeer 

belangrijke en gewaardeerde partners van Stichting Vrienden van Hebron 

 

1.2 Buurtkerk 

De ondersteuning van Buurtkerk Hebron behoort tot de doelstelling van Stichting 

Vrienden van Hebron. Deze gemeenschap is de motor in het buurtwerk en de missie 

van Hebron om bloei te zoeken en vinden in de Spaarndammerbuurt. De gemeenschap 

draagt bij aan verbinding, ontmoeting en inspiratie in de buurt. 

 

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar voor de buurtkerk. Net als voor de meeste 

kerken, was fysiek bezoek aan Hebron in maar zeer beperkt mogelijk. Tegelijk bracht 

dat een creativiteit voort om de gemeenschap op een andere manier te beleven en 

vorm te geven. Ondanks alles en misschien ook wel mede dankzij de crisis, bleven 

nieuwe mensen zich verbinden aan de buurtkerk. Middenin de lockdown werd er met 

Pasen een ernstig zieke buurtbewoonster gedoopt. 

 

De vieringen van Hebron gingen ondertussen voor een groot deel over naar online. Via 

een eigen YouTube-kanaal konden de vieringen worden uitgezonden. Dankzij een 

donatie van Protestantse Kerk Amsterdam aan Stichting Vrienden van Hebron werd het 

mogelijk om professionele apparatuur aan te schaffen. Naast de vieringen kon 

Buurtkerk Hebron hierdoor starten met het creëren van breder online aanbod voor 

inspiratie. Eens in de zoveel tijd wordt een aflevering van STEK gepubliceerd: een korte 

video van inspiratie over maatschappelijk relevant thema’s die vanuit zingeving worden 

belicht. In samenwerking met eigen muzikanten wordt er gewerkt aan op maat 

gemaakte online content, speciaal gericht op buurtbewoners.  
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In het najaar is het team van Hebron versterkt door het aanstellen van iemand die een 

Leer-Werk-Traject volgt. Deze theoloog in opleiding volgt via een twee-jarig traject een 

programma waarbij leren en werken gecombineerd worden. Dankzij een subsidie van 

Amsterdam In Beweging is het mogelijk om hier begeleiding voor aan te bieden en de 

student een (stage)vergoeding te geven.  

 

Ook de kinderwerker maakt deel uit van het nieuwe team van professionals die bij 

Hebron betrokken zijn. Naast de wekelijkse kinderclub, verzorgt de kinderwerker ook 

programma voor kinderen van de basisschoolleeftijd die op zondag de vieringen 

bezoeken.  

 

Gelukkig heeft buurtkerk Hebron ook diverse events weten te organiseren, ondanks de 

beperkingen van Corona. Zo werd er in de zomer een bescheiden zomerprogramma 

georganiseerd voor kinderen uit de buurt, ontwikkelde Hebron een aantal 

aansprekende inspiratie-series over relevante onderwerpen en kon er met kerst in 

kleine setting gegeten worden en op straat worden meegezongen met kerstliederen.  

 

Tot slot is het goed om in dit verband te noemen dat Buurtkerk Hebron met de 

Protestantse Kerk Amsterdam in gesprek is om als kerngemeente  ‘opgenomen’ te 

worden in het geheel van de Protestantse Kerk Amsterdam als zelfstandige 

gemeenschap. Dit zou niet mogelijk zijn zonder steun. We zijn dankbaar voor de diverse 

kerken in het land en de IZB die het mogelijk maken om met ons de Buurtkerk in de 

Spaarndammerbuurt neer te zetten.  

 

1.3 Gebouw Hebron 

Verhuur van de zalen vormt een belangrijke bron van inkomsten én levendigheid van 

het gebouw Hebron. Het corona-jaar betekent minder verhuur en minder gebruik van 

de ruimtes in het wijkgebouw. Tegelijk zijn we dankbaar dat enkele van de vaste 

gebruikers is blijven huren. 

Dankzij een subsidie hebben we nieuwe tafels aangeschaft. De vorige tafels waren na 

meer dan twintig jaar dienst aan vervanging toe.  

 

Daarnaast zijn in 2020 belangrijke stappen gezet in het renovatie-proces van het 

gebouw en de zalen. De architect Ard Hoksbergen ontwierp een plan voor complete 

renovatie van de zalen. Dit plan is meegenomen in de besprekingen over de toekomst 
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van het wijkgebouw (zalen en woningen). In 2021 hopen we concrete stappen te 

kunnen zetten in samenwerking met de eigenaar van het gebouw, om de renovatie in 

gang te zetten.  
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2. Vooruitblik 
In 2020 zagen we onze begroting bijna verdubbelen door de hogere uitgaven rondom 

corona en de start van het kinderwerk. Hebron blijft in dat opzicht groeien, wat reden 

tot dankbaarheid geeft. 

 

We verwachten dat dit in 2021 nog steeds het geval is. Vanwege de hogere uitgaven 

verwachten we ook enkele reserves in te moeten zetten om de kosten te dekken. 

Tegelijk zoeken we ook in 2021 naar nieuwe manieren om onze kosten middels 

fondswerving te kunnen dekken. Met de Gemeente Amsterdam zijn we in het kader van 

bestrijding van armoede en eenzaamheid in gesprek over samenwerking. 

 

De buurtkerk maakt een spannende fase mee. Voor veel kerken is het de vraag hoe de 

kerk na de corona-crisis tevoorschijn zal komen. Tegelijk is het onze verwachting dat dit 

voor Hebron relatief gunstig zal zijn. We merken een grote behoefte aan Hebron. Een 

behoefte die eerder is toegenomen dan afgenomen.  

 

In 2020 zijn de eerste stappen gezet in een onderzoek naar de Houthavens, een nieuw 

stuk stad aangrenzend aan de Spaarndammerbuurt. In 2021 hopen we op basis van de 

uitkomsten plannen te kunnen ontwikkelen  voor wat dit betekent voor de ambitie van 

Stichting Vrienden van Hebron.  
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3. Toelichting Jaarrekening 
 

De jaarrekening van 2020 spreekt voor zich.  

Hierbij vermelden we dat een batig saldo van de stichting bestemd is voor het 

opbouwen van een bescheiden buffer om tegenvallende inkomsten die door 

onvoorziene omstandigheden kunnen ontstaan, in de komende jaren op te kunnen 

vangen.  

Vermogensopbouw en winst behoren niet tot de doelstelling van onze stichting. 

Daarom zullen wij baten te allen tijde ten goede laten komen aan de in de statuten 

opgestelde doelen van de stichting. 

 


