
Jaarverslag 2021                   Stichting Vrienden van Hebron 

 

1 

 

  

  

 

 
 

 JULI 2022 
 

 

 

STICHTING  

VRIENDEN VAN HEBRON 
 

Jaarverslag  

2021 



Jaarverslag 2021                   Stichting Vrienden van Hebron 

 

2 

 

Introductie 
 

 

Wat blijft er over als straks alles weer open mag? 

Is de manier waarop we de dingen doen straks écht veranderd? 

Of pakken we de draad weer op waar we geëindigd waren begin 2020? 

 

Voor bijna alle organisaties was dát de vraag van 2021. Veel kerken en 

buurtorganisaties zagen de aanloop tijdens corona veranderen. Zowel nieuwe mensen 

kwamen binnen als vertrouwde gezichten verdwenen. 

 

In veel opzichten komen we als Hebron sterker uit de pandemie die ook ons de 

afgelopen twee jaar bezig hield. Mede omdat we tijdens de corona-periode open 

waren met laagdrempelige activiteiten, hebben we zowel ons netwerk kunnen behouden 

als nieuwe mensen mogen ontvangen bij de vele activiteiten. In dat opzicht zou je kunnen 

zeggen: er is weinig veranderd. 

 

Tegelijk is er veel wél veranderd. Het jaar 2021 was het jaar waarin het nieuwe Hebron 

langzaam vorm begon te krijgen. Een nieuw Hebron dat gaat over: het werken in drie 

pijlers, het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl én het renoveren en opknappen van het 

gebouw waar Hebron Amsterdam haar thuis vindt. 

 

We presenteren u hierbij ons jaarverslag. We hebben de bijdragen aan de Stichting zien 

stijgen, net als de uitgaven. Dat betekent dat we groeien. Ook gloort een mooie 

samenwerking met onze partners van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse 

Diaconie.  

 

Dat stemt ons tot vertrouwen én dankbaarheid. 

 

Vrede en alle goeds, 

 

 

Jurjen de Bruijne 

Voorzitter Stichting Vrienden van Hebron 
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1. Jaarverslag 
Stichting Vrienden van Hebron werft fondsen ten behoeve van het buurtwerk in de 

Spaarndammerbuurt. Hierin focussen we ons met name op wat er vanuit het gebouw 

Hebron ontwikkeld wordt. Vanaf 2021 wordt dit werk steeds meer vorm gegeven vanuit 

drie pijlers: Buurthulp, Buurtsamen en Buurtkerk/ziel. Daarnaast is Stichting Vrienden van 

Hebron deels verantwoordelijk voor een stuk van het beheer van de zalen van Hebron. 

 

1.1 Professioneel Team 

Vanwege de gestage groei van Hebron, hebben we in de afgelopen jaren een verder 

uitbreiding van het team gezien. Inmiddels zijn er 5 professionals aan Hebron verbonden: 

elk met een eigen expertise, passend bij de pijlers van Hebron. Niet alle werkers worden 

betaald door Stichting Vrienden van Hebron. Deze teamuitbreiding vraagt om een 

andere manier van werken en goede afstemming tussen de pijlers.  

 

1.2 Buurthulp 

Buurthulp West koppelt buurtbewoners aan elkaar, zodat buren elkaar helpen om hulp te 

geven. Na een eerste start in 2020, is dit werk in 2021 verder versterkt. En deel van de 

vrijwilligers die met corona zich hebben aangemeld is gebleven. Tegelijk zien we ook dat 

diverse mensen opnieuw te druk zijn hiervoor. Dat is jammer, en betekende dat Buurthulp 

zich moest richten op het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit groeit gestaag met 

duurzame begeleiding van Buurthulp. Hiervoor is vanuit de Protestantse Diaconie iemand 

ter beschikking gesteld om dit vorm te geven. Trainingen geeft buurthulp samen met 

Stichting Kerk en Buurt. De inloop is verder uitgebreid. 

 

1.3 Buurtsamen 

Verreweg de meeste activiteiten binnen Hebron vallen onder ‘buurtsamen’. Dat zijn alle 

activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en duurzame verbinding tussen buurtbewoners. 

Naast onze vaste activiteiten, zijn we in 2021 eindelijk gestart met het ouderenwerk 

waar een subsidie van de Gemeente Amsterdam voor was toegekend. We zijn dankbaar 

voor de diverse vrijwilligers die zich hebben aangemeld waardoor we konden starten. De 

vrijdagmiddagen zijn een warme plek voor eenzame ouderen uit de buurt, waarbij, door 

middel van workshops, gezocht wordt naar manieren om mensen uit hun isolement te halen 

en een goede tijd samen te geven. 

 

Eén van de vaste onderdelen van Hebron is de tweewekelijkse buurtmaaltijd. Tot aan de 

zomer bestond deze uit een wekelijkse uitgifte. Na de zomer zijn we terug gegaan naar 

een tweewekelijkse maaltijd in Hebron. We hebben een aantal ‘ingrepen’ gedaan om 
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deze maaltijd beter te laten verlopen en meer in lijn te brengen met onze doelstelling om 

te werken aan duurzame verbinding: hierbij gaat het om A) het benadrukken van de 

binding met de buurt/wijk: Vanuit de corona-periode zagen we een groep bezoekers 

ontstaan die ‘rondtrekkend’ door de stad gingen op zoek naar maaltijden: dit 

ondermijnde het buurtkarakter, en zorgde ervoor dat mensen uit de buurt wegbleven. B) 

We hebben de maaltijden meer een karakter gegeven door elke avond iets verbindends 

te doen: een muur van hoop, gesprekskaartjes of een stuk theater. Dit heeft een goed 

effect op de gezamenlijke sfeer en maakt de maaltijd betrokkener, warmer en gezelliger 

voor bewoners.  Dankzij subsidie van de Gemeente Amsterdam konden er nog een 

aantal nieuwe tafels voor de maaltijd worden aangeschaft, waardoor we inmiddels 

genoeg hebben. 

 

Ook willen we in het bijzonder hier het kinderwerk noemen. Hiermee zijn we gestart eind 

2020. In 2021 heeft dit een enorme vlucht genomen. Het een is een vaste en goed 

bezochte activiteit voor kinderen in de buurt geworden. Hierbij zetten we in op een 

verbinding tussen de Houthavens en de Spaarndammerbuurt. We zijn blij met wat er is 

ontstaan. Ook zijn we dankbaar voor de vaste fondsen die we hebben kunnen vinden om 

dit kinderwerk te financieren voor de komende jaren.  

 

In 2021 hebben we een eerste start gemaakt met jongerenwerk wat we verder hopen 

uit te breiden. Het gaat hierbij om een wekelijkse vrijdagavond waarin we jongeren uit 

de buurt een plek willen geven waar ze welkom zijn én een goede tijd hebben. We 

zullen hiervoor de samenwerking zoeken met de andere jongerenorganisaties uit de 

buurt.  

 

Tot slot noemen we hier graag de samenwerking met Museum het Schip die in 2021 van 

start ging. Vanuit het museum is er een grote wens om meer verbinding met 

buurtbewoners te ontwikkelen. Andersom zien we als Hebron het belang van die 

verbinding en de rol die dit iconische museum daarin kan spelen. De eerste 

samenwerkingen zijn veelbelovend! 

 

We zijn enorm dankbaar voor de grote groep vrijwilligers die bij Hebron actief is. Het 

draagt bij aan onze droom: een plek te zijn waar mensen tot bloei komen, juist ook door 

hun talenten in te zetten. Voor de één gaat dat over het aanleggen van mooie 

geveltuinen en voor een ander door iedere week weer te koken voor mede-

buurtbewoners. Op diverse manieren geven we deze vrijwilliger support.  

 

In het werk van buurtsamen zijn de Gemeente Amsterdam en de Protestantse Diaconie 

zeer belangrijke en gewaardeerde partners van Stichting Vrienden van Hebron 
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1.4 Buurtkerk/Ziel 

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. 

 

Afgelopen jaar hebben we extra ingezet óp de onderlinge band. Elkaar ontmoeten is 

één, maar met elkaar één gemeenschap vormen is een stapje verder. We willen een 

oefenplek zijn waar dat wel wordt ontwikkeld. Om die reden hebben we voor 2022 als 

belangrijke wens en behoefte dat de onderlinge band verstevigd wordt en deze 

kerngroep goed naar elkaar omkijkt. Hiervoor zetten we onder andere in op diverse 

vieringen.  

 

We zijn blij met ons zomerprogramma van 2021 waarin we eindelijk weer ‘normaal’ 

konden draaien. Met een prachtig straattheater, en buurtgesprek en veel ontmoeting 

droeg het bij aan een verdraagzame buurt. 

 

Eén van de nieuwe activiteiten die een cross-over  vormt tussen Buurtkerk en BuurtSamen is 

‘Alles in de Soep’. Totaal deelden 8 buurtbewoners, verspreid over het jaar, hun 

levensverhaal waarin alles ‘in de soep’ is gelopen. Het is het eerlijke verhaal dat niet zo 

vaak te horen is. Het waren zeer kostbare en kwetsbare avonden, waarin veel 

buurtbewoners zich herkend voelden. Het bood ruimte voor veel nagesprek over de 

betekenis van falen, het vinden van nieuwe hoop.  

 

Tot slot: In 2022 zal Buurtkerk Hebron deel worden van de Protestantse Kerk Amsterdam. 

We zijn dankbaar voor de samenwerking én de steun van IZB en de samenwerking met 

diverse kerken in het land.  

 

1.5 Facilitair 

Naast de activiteiten heeft de Stichting Vrienden van Hebron ook altijd een rol gehad in 

de facilitaire kant. We noemen hier enkele ontwikkelingen. 

 

Het gebouw waar de zalen van Hebron onderdeel van is, is nauwer gaan samenwerken 

met de Protestantse Kerk Amsterdam.  Deze vereniging is omgezet tot ‘Stichting 

Gebouw Hebron’ en heeft een hypotheek kunnen afsluiten waarmee de woningen én de 

zalen kunnen worden opgeknapt. De woningen in dit complex hebben een binding met 

Hebron Amsterdam: bewoners zijn vaak betrokken bij onze projecten en vormen samen 

een leefgemeenschap. De komende jaren zullen er enkele gezinswoningen bij komen. 
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Om de verbouwing van de zaal mogelijk te maken, is er een architect ingeschakeld. In 

2021 hopen we hiermee verder plannen te ontwikkelen voor het opknappen voor de 

zaal. Ook zal de stichting mogelijkerwijs fondsen werven ten behoeve van deze 

verbouwing, in lijn met onze doelstelling.  

 

Tot slot noemen we hier het aantal extra donateurs dat we in 2021 hebben gekregen. In 

het najaar van 2021 hebben we nieuwe vaste donateurs gezocht, met succes! We zijn blij 

dat we daardoor een duurzame financiële balans krijgen voor de komende jaren. Dat 

geeft vertrouwen voor de komende jaren.  
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2. Vooruitblik 
Afgelopen jaren zagen we de begroting fors toenemen door corona. Dat is deels 

gebleven: we zijn gegroeid in onze werkzaamheden en maken impact in de buurt. Ook 

zien we de inkomsten stijgen door diverse vaste donateurs.  

 

We hebben enige reserves. Het meest hiervan betreft een reservering voor de 

Protestantse Kerk Amsterdam, waardoor we een bescheiden bedrag overhouden dat 

nodig is om tegenvallers op te vangen. Er zitten enkele onzekerheden als we kijken naar 

de begrotingen voor de komende jaren: met name op het gebeid van externe fondsen. 

 

Met de Gemeente Amsterdam zijn we in gesprek om te kijken hoe de komende jaren er 

een duurzamere samenwerking kan ontstaan met betrekking tot activiteiten van Hebron 

die vallen onder de sociale basis. Dit gesprek hopen we in 2022 verder voort te zetten 

en te komen tot afspraken.  
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3. Toelichting Jaarrekening 
De jaarrekening van 2021 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. 

 


