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INLEIDING
In september 2020 ben ik gestart als buurtdominee bij kerk de Bron. Een
spannende stap. Voor ons als gemeente om de stap naar buiten te zetten en te
investeren in de buurt. Voor mij om aan de slag te gaan in de hoop en het geloof
dat er mensen bereikt kunnen worden. Ten slotte begonnen we in een tijd vol
beperkingen en lockdowns, waardoor we steeds moesten schakelen tussen
organiseren en afzeggen.
Maar ondanks deze spannende start, kunnen we terugkijken op een bijzonder en
gezegend seizoen vol nieuwe ontmoetingen, onverwachte kansen en zelfs
voorzichtige groei als kerk in de buurt. Dat geeft geloof en hoop voor de toekomst!
In dit werkplan begin ik met een korte terugblik en samenvattingen van mijn
bevindingen tot nu toe. Vervolgens beschrijf ik de visie op de toekomst van het
werk.
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WERKWIJZE
Ik ben in de zomer van 2020 begonnen met een onderzoeksperiode om te kijken waar de mogelijkheden liggen om aan de slag te gaan. Ik kon daarvoor gebruik maken van het
rapport van Tim Vreugdenhil en de contacten die er al waren in de gemeente.
Vanuit dit onderzoek zijn mij drie punten opgevallen:
• De Watergraafsmeer is een mooie, groene en diverse wijk. Enerzijds zijn er grote en vaak dure appartementen en wordt er veel gebouwd. Anderzijds zijn er sociale
huurwoningen die al enige tijd op de nominatie staan voor vernieuwing. De Watergraafsmeer wordt dus steeds hipper en jonger, maar er is ook armoede en sociale
problematiek.
• De Watergraafsmeer heeft een eigen karakter ten opzichte van Amsterdam. Dat uit zich in typische ‘Watergraafsmeerse’ activiteiten zoals het bredewegfestival en de
fanfare. Ook is er enorme inzet van ondernemers, wijkorganisaties, vrijwilligers en het grote aantal activiteiten. In gesprekken blijkt dat de kerk volop mag meedoen.
• Het kerkelijke karakter van de Watergraafsmeer is sterk verminderd in de afgelopen decennia en weinig mensen hebben nog iets met de kerk. Toch zijn weer nieuwe kansen
om met mensen in gesprek te gaan over geloof en is er nieuwe interesse in spiritualiteit.
Vanuit dit onderzoek ben ik met vier punten aan de slag gegaan in september 2020.
1. Aanwezig zijn in de wijk: door contacten te leggen met wijkbewoners, organisaties en bedrijven die in de wijk actief zijn willen we als kerk present zijn en aansluiten bij de
behoeften in de wijk.
2. De kerk openstellen voor de buurt: door mensen te verwelkomen in en rond het kerkgebouw wordt de drempel verlaagd en wordt de kerk steeds meer van en voor de buurt.
3. Het geloof ter sprake brengen: vanuit de contacten met de buurt, wil ik geloofsgesprekken voeren. In individuele gesprekken, gesprekskringen of grote activiteiten.
4. Missionaire gemeente-zijn: in de diensten, het contact met vrijwilligers en de activiteiten in en rond de gemeente wil ik de gemeenteleden betrekken en activeren in het
missionaire werk.
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TERUGBLIK OP HOOGTEPUNTEN 2020-2021
6 september 2020
Intrededienst

10 november Start
Give & Get kast

30 september
Kinderboekenweek

7 februari Winnaar
Oost begroot

24 december
Kerstviering op het
plein

5 juni Start
moestuinbakken

15 februari start
cursus wat is
christelijk geloof

27 oktober talkshow

19 oktober start
beginnerscursus

18 maart opening
wormenhotel

24 december
kerstnachtdienst met
publiek
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IMPRESSIE VAN ACTIVITEITEN 2020-2021

kinderboekenweek

Give & Get kast

Kerststerren in de Boom

Moestuin voor de buurt
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CIJFERS & INFORMATIE
eenmalige contacten

258

doorgaande contacten

71
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Mensen bereikt in de buurt
120
100
80
60
40
20

or
me
nh
ot
el

at
iec
ur

su
s

st

mo
es
tu
in
/w

or
ien
t

ke
r

k
ke
r
op
en

Th
ea
te
r

ki n
de
rb
oe
ke
nw
ee
k
Zin
ge
vi n
gs
clu
b

0

eenmalig

doorgaand

Buurtorganisaties waarmee contact is voor overleg en
samenwerking
• Linneaus boekhandel
• Basisschool Frankendael
• Uitvaartmuseum tot Zover
• Moving Arts Project
• Theatergroep Brisk
• PRA muziektheater
• Vrienden van de Watergraafsmeer
• Oost-online
• Resto van Harte
• Hallo Watergraafsmeer
• Vrienden van Park Frankendael
• Hemelse tuinen
• Dynamo wijkzorg
• Kringloop ‘t Hartje
• CoCasa
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Buurtmakelaar Watergraafsmeer
• HVO Querido / Discus
• Seniorencafé
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BEVINDINGEN 2020-2021
Aanwezig zijn in de wijk

+ Veel wijkorganisaties zijn bereid om samen met de kerk activiteiten te organiseren, dit leidt tot mooie co-creaties
+ In het afgelopen jaar ben ik regelmatig met mensen op straat het geloofsgesprek aangegaan, dit heeft geleid tot
leerzame ontmoetingen en soms duurzame contacten.
- Het organiseren van grote events vraagt veel tijd en inzet, terwijl dit niet altijd duurzame contacten oplevert.

Kerk openstellen voor de
buurt

+ De kerk heeft een ‘wow-effect’ als plek van spiritualiteit. Activiteiten in de kerk krijgen als vanzelf diepgang door de
ruimte.
+ Op verschillende niveaus van diepgang of inhoud kan de kerk activiteiten van waarde aanbieden.
- Geloofsverdieping ontstaat in de relatie en niet alleen door eenmalige kennismaking. Dit vraagt om het aanbieden van
duurzaam contact en het aanbieden van een plek waar mensen bij mogen horen.

Geloofsgesprek voeren

+ Er is openheid bij buurtbewoners om in gesprek te gaan over het geloof. Dit geldt zelfs bij niet-christelijke activiteiten.
+ Er zijn mensen vanuit de missionaire activiteiten betrokken geraakt op de Bron.
- Het vormen en onderhouden van verschillende gemeenschappen en contacten kost tijd. Het is soms ingewikkeld om
hierbij keuzes te maken.

Missionair gemeente-zijn

+ Er is een missionair team dat de missionaire activiteiten draagt en ondersteunt, aangevuld met voldoende vrijwilligers
+ Missionair kerk-zijn wordt in de kerkenraad en gemeente gedragen en ondersteund.
- De duurzaamheid van het missionaire werk is een aandachtspunt. Hoe wordt het missionaire werk ingebed in de
structuur en cultuur van de Bron? Nu is dit vooral afhankelijk van de buurtdominee.
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Visie op het
missionaire werk

KERK SAMEN MET DE BUURT
Kerk samen met de buurt. Dat is de basis van missionair werk. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik gezien hoe belangrijk het is om als kerk samen met de buurt op te
trekken. Veel mensen hebben behoefte aan mensen die naast hen staan, de kerk kan die rol voor mensen spelen. Vanuit de relatie met de mensen om ons heen, kunnen we
het goede nieuws van het evangelie delen in de wereld. Maar wij hebben ook de buurt nodig, om te horen wat er leeft en samen activiteiten mee te organiseren en actief te
zijn in de wijk.
Om hier het komende jaar mee aan de slag te gaan biedt de zin ‘kerk samen met de buurt’ een heldere visie op het missionaire werk van de Bron.
•
Bij alle missionaire activiteiten die we organiseren zijn we in de eerste plaats kerk. Dat bepaalt wie we zijn en wat we doen. Kerk-zijn betekent dat we een
gemeenschap vormen waar allerlei mensen in mee kunnen doen. Kerk-zijn betekent ook dat we ernaar verlangen de verbinding te leggen tussen God en mensen. Als
kerk oefenen we ons om dit te doen.
•
We zijn kerk samen met de buurt. We horen bij de buurt en de buurt hoort bij ons. Zonder onze buurt zijn we geen kerk! Daarom trekken we samen met de buurt op,
wanneer we activiteiten organiseren en in de buurt aan de slag gaan. Het is mooi als buurtbewoners daarom mee willen werken met de missie van de kerk.
•
De Watergraafsmeer is de buurt waarin we kerk-zijn. Dat betekent dat we kerk zijn met de concrete echte mensen die om ons heen wonen en leven. Het hart van de
buurt voor duurzaamheid, de nood op het vlak van armoede en eenzaamheid, de liefde voor cultuur bepaalt wie wij zijn en wat we doen als kerk.
Kerk samen met de buurt is de basis waarmee we aan de slag gaan. Omdat we al veel activiteiten zijn gestart in de afgelopen tijd, hebben we besloten om wat we doen
goed te structuren en uit te bouwen. We hebben daarvoor vier kopjes gemaakt:
•
Groen
•
Verbinding
•
Cultuur
•
Geloof
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GROEN
De buurt
De Watergraafsmeer houdt van groen. De moestuintjes een succes en veel mensen zijn enthousiast
over het wormenhotel. In meerdere onderzoeken en de stemming voor Oostbegroot komt de
behoefte aan meer groen ook steeds voorbij.

Samen met
In samenwerkering met buurtbewoners willen we bouwen aan een ‘groene hub’ naast de kerk. Een
plek waar allerlei mensen en initiatieven aan de slag kunnen op het vlak van groen. Dit doen we in
samenwerking met de buurt en de gemeente Amsterdam die deze plannen ondersteunt. Op dit vlak
zijn er ook nog meer mogelijkheden denkbaar, zoals een verkooppunt voor plantjes en zaden, een
kastje waar mensen versproducten aan kunnen bieden.

Kerk
De ‘groene hub’ is ook een community van mensen die een gezamenlijke passie delen voor de
aarde. We maken tijd om elkaar te ontmoeten en er zijn mogelijkheden voor ‘kruisverkeer’ met de
kerk. Bijvoorbeeld door het organiseren van een ‘groene lezing’ of samenwerking met de brood en
viskring. Op deze wijze ontstaan er contacten tussen kerk en buurt.
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VERBINDING
De buurt
Armoede en eenzaamheid zijn grote thema’s in de Watergraafsmeer. Wekelijks
worden er meer dan 100 maaltijden rondgebracht door de Ouderenadviesraad en
eenzaamheid komt steeds terug als probleem in de wijk. Als kerk willen we hierin
een kleine bijdrage leveren door een wekelijks aanbod van boodschappen, en een
moment van sociaal contact bij de Give & Getkast. Daarnaast organiseren we een
gesprekskring in Dynamo.

Samen met

De Give & Getkast en de gesprekskring doen we samen met de wijk, er wordt
vanuit de wijk gebracht en opgehaald. Het is mooi om te zien dat er steeds wordt
voorzien en wijkbewoners ook voor elkaar zorgen op deze plek. We willen ernaar
streven dat buurtbewoners ook mede verantwoordelijkheid dragen voor deze
plekken.

Kerk

De Give & Getkast en de gesprekskring vormen kleine gemeenschappen. In deze
kleine community is er zorg voor elkaar en vindt er uitwisseling plaats. Daarbij
mengen in deze activiteiten allerlei mensen zich met elkaar. Vaak ontstaan er
spontane geloofsgesprekken en is er ruimte om iets inhoudelijks te delen.
Daarnaast zien we mensen vanuit deze activiteiten terug in de zondagse diensten
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CULTUUR
De buurt

Uit de enquêtes rond Oostbegroot en recent onderzoek van de HvA komt een
voortdurende vraag naar boven naar meer cultuur in de Watergraafsmeer. Hoewel
de Watergraafsmeer tal van orkestjes, muzikanten en creatieve geesten heeft, is er
geen theater, sociëteit of buurthuis waar opgetreden kan worden, terwijl daar wel
behoefte aan is.

Samen met

De kerk kan een belangrijke partner worden op het vlak van cultuur, simpelweg door
ruimte te bieden voor schoonheid. Dit is op kleine schaal reeds gebeurd in de vorm
van de kinderboekenweek, het kindertheater, de tentoonstelling van Operatie
Zorghart en de lezing van Fokke Obbema. We willen hierin samen optrekken met
buurtorganisaties.

Kerk

Het stimuleren, promoten en ruimte bieden voor cultuur is een mooie kans voor het
aangaan van gesprek met de wijk. Heel concreet in een lezing of gespreksavond,
maar ook door de ontmoeting rondom deze activiteiten.
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GELOOF
De buurt

In de Watergraafsmeer zijn veel mensen bezig met spiritualiteit. Er is er veel openheid om
over geloof te praten en ermee bezig te zijn. Dit merk ik in gesprekken op straat, in spontane
ontmoetingen en in de behoefte die er is om diensten te bezoeken of mee te doen met
kerkelijke en inhoudelijke activiteiten. Daarbij geven veel mensen aan weer eens iets te
willen doen met hun christelijke achtergrond. Tegelijkertijd staat het geloof in een
persoonlijke God voor veel mensen ver weg, en staat het idee van de Bijbel als richtlijn voor
mensen haaks op persoonlijke spiritualiteit.

Samen met

Op dit moment organiseren we de oriëntatiecursus en de kerstactiviteit als expliciet
christelijke missionaire activiteit. Dit zijn mooie activiteiten met een behoorlijk bereik. Hierin
zouden we graag het gesprek met de buurt willen verbreden en mensen meer betrekken bij
de kerkelijke activiteiten. Daarnaast is er een grote groep mensen met wie ik regelmatig een
gesprek voer.

Kerk

Op geloofsvlak ontwikkelen we meer mogelijkheden voor de buurt om mee te doen met de
kerk. Dit kan zijn in de zondagmorgendienst, in het gebedsuur of in een stiltemoment.
Daarnaast denk ik aan een ontmoetings- en inspiratiemoment op zondagavond. Hierbij
zouden wellicht ook een aantal christenen uit de buurt kunnen aansluiten die op zondagavond
geen kerk hebben en die op kerstavond in de kerk waren. Als kerk groeien we ook door de
missionaire diensten en activiteiten in onze missionaire rol in de wijk.
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DOE JE MEE?
Missionair werk is geen succesformule, waarmee we precies weten hoe we succes kunnen
behalen. Het is een roeping, waarmee we op allerlei manier en door allerlei activiteiten het
goede nieuws van het evangelie proberen te delen met de mensen om ons heen. Daarvoor
organiseren we activiteiten en zijn we volop aan de slag. Soms gaat het goed en zien we
mensen bij de kerk komen. Soms gaat het minder en moeten we weer wat nieuws proberen.
Door alles heen geloof ik dat God aan het werk is in de Watergraafsmeer en dat Hij op zoek is
om mensen in zijn Koninkrijk te brengen.
Maar we kunnen dit niet alleen en hebben uw en jouw hulp hard nodig! Daarom zou ik
iedereen willen vragen, wil je meedoen met het missionaire werk in de Bron?
Ø
Ø
Ø

Door mee te bidden voor het werk, voor de mensen, voor de kerk en voor de buurt.
Door je in te zetten als vrijwilliger. Dat kan bij een vast onderdeel van het missionaire
werk, of bij bij de activiteiten die er zijn.
Door mee te leven met de mensen in je buurt. Missionair zijn begint met ons allemaal,
wanneer wij het goede nieuws van het evangelie uitdragen in de wereld.

Bedankt voor uw en jouw aandacht.
Mail mij voor vragen of opmerkingen: buurtdominee@kerkdebron.org
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