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INLEIDING 

 
Kerk en buurtwerk wordt steeds bekender in Lombardijen en in 2015 waren er 

weer meer buurtbewoners die langs kwamen voor de laagdrempelige activiteiten 

of een beroep op ondersteuning. Bij velen ontbreekt het aan mensen om je heen 

die je kunt vertrouwen en die je steunen. Dan krijg je steeds minder contacten 

en word je eenzaam. Vanuit Kerk en buurtwerk wordt juist contact gezocht met 

deze mensen.  

In dit jaarverslag beginnen we met een terugblik van wat er veranderde in drie 

jaar tijd. Daarna volgt een beschrijving van de activiteiten. 

 

BEREIK KERK- EN BUURTWERK IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR 
 

Unieke personen in 2015 

Activiteit  

In de loop 47 

Spreekuur 198 

Taal op maandag 22 

Spel-inloop 17 

Bezoekwerk isolement 50 

Bewegen voor ouderen 13 

Overig 13 

vrijwilligers 23 

Verdubbelingen verwijderd 340 

 

Deelnemers per week 

Activiteit Eind 2012 p/w Eind 2014 p/w Eind 2015 p/w 

In de loop 50 50 45 

Lunch 10 15 12 

Spreekuur 6 10 15 

Taal op maandag 16 13 20 

Spel-inloop  8 + 3 kinderen 16 en 4 kinderen 

Spel-inloop dinsdag   6 en 4 kinderen 

bezoekwerk  4 4 

Bewegen voor 

ouderen 

11 9 8 

Totaal 93 112 133 
Sommige deelnemers komen meerdere keren per week.  
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Inzet van vrijwilligers 

 Eind 2012 Eind 2014 Eind 2015 

    

In de loop 16 14 14 

Lunch 2 2 2 

Spreekuur 3 4 4 

Taal op maandag 4 3 5 

Spel-inloop  3 4 

Spel-inloop dinsdag   2 

bezoekwerk  2 1 

Bewegen voor ouderen 1 1 1 

Totaal 26 29 33 
Sommige vrijwilligers werken mee in twee activiteiten; in totaal zijn er 23 vrijwilligers eind 2015 

 

De situatie eind 2012: Het accent lag op inloop en lunch met een vaste groep 

bezoekers. De buurtpastores waren veel in de wijk om contacten op te bouwen. 

Eind 2015, drie jaar later, is het aantal drempeloverschrijdingen met 30 % 

toegenomen. Er is een verschuiving van inloop en lunch met een redelijk vaste 

groep bezoekers, naar taal en spreekuur. Daar ontmoeten mensen elkaar en zijn 

tegelijk actief met taal verwerven en hun problemen aanpakken. Er is meer 

doorstroom, elke week komen nieuwe mensen op het spreekuur en ook de 

taalgroep heeft steeds nieuwe instromers. Deze mensen die over de vloer komen 

zijn ook meer een afspiegeling van de wijk: jonger en van alle etnische 

achtergronden. Dit geldt eveneens voor het vrijwilligersbestand. De vrijwilligers 

van In de Loop waren vaak afkomstig uit de kerken en autochtoon. De nieuwe 

vrijwilligers zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de wijk, hebben een Somalische, 

Antilliaanse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond en zijn jonger. Dat is 

positief, ze werken goed samen. 

Deze verschuiving legt wel een druk op de buurtpastores, want zij moeten vaker 

in het gebouw zijn om te zorgen dat alles goed loopt. Het grote voordeel van 

deze nieuwe situatie is, dat buurtbewoners elkaar ontmoeten in het gebouw van 

Kerk en buurtwerk en onderling een band opbouwen. Informele steunfiguren 

brengen buren, vrienden en kennissen mee, waardoor het netwerk van contacten 

steeds uitbreidt. Via het vertrouwen bij de huidige bezoekers, vinden nieuwe 

mensen die het nodig hebben de weg naar Kerk en buurtwerk. 

Het netwerk van organisaties waarmee wordt samengewerkt is mee gegroeid. 

Vooral belangrijk is de samenwerking met IJsselwijs, wijkteam, bewindvoerder, 

het advokatencollectief, een advocaat in de wijk, Bureau Frontlijn speeltuin, 

basisschool en CJG. 

Terugkijkend hoe deze groei ontstaan is dan zijn er twee factoren. De eerste 

factor is het aanbod van laagdrempelige activiteiten. In de Loop en één taalgroep 

waren de enige laagdrempelige activiteiten tot half 2012. Met lunch en spreekuur 
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en twee nieuwe taalgroepen is het aanbod uitgebreid. Bij het spreekuur is na een 

aantal maanden een gastvrouw aangesteld. Die vangt mensen op die moeten 

wachten, maakt een praatje en geeft meer en meer een antwoord op de 

eenvoudigste vragen.  

Maar het is niet alleen uitgebreid, het is ook meer divers geworden. Waardoor er 

voor meer mensen een passend aanbod is. De tweede factor is het opzoeken van 

mensen. Met name buurtpastor Bart Starreveld gaat veel op pad om mensen 

thuis op te zoeken en hij spreekt veel mensen aan tijdens zijn vaste fietsrondes 

op straat. Helma Hurkens vindt nieuwe contacten via de informele steunfiguren, 

die mensen meebrengen tussen de activiteiten door.  

Die combinatie van bezoekwerk, netwerken in de wijk en laagdrempelige 

activiteiten is de kracht van het Kerk en buurtwerk. Mensen komen langs diverse 

wegen in contact met de organisatie en vinden daar mogelijkheden om nieuwe 

vriendschappen aan te gaan. Ze kunnen er met hun problemen terecht en 

daardoor ontstaat ruimte om te participeren. 

 

Het resultaat in zijn algemeenheid, is, dat er kringen van mensen groeien. 

Mensen die regelmatig bij Kerk en buurtwerk komen, zijn kernfiguren met een 

eigen netwerk. Het zijn vaak mensen die zelf sociaal bewogen zijn en zich het 

leed van anderen aantrekken. Zij willen er zijn voor anderen. Als de verhalen van 

de anderen te zwaar, te nijpend worden, dan zeggen ze: ga maar naar 

buurtpastor Bart of Helma, misschien weten die een oplossing. En dan zeggen ze 

tegen de buurtpastor: “ga jij daar eens bij die mevrouw kijken”.  
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Door bij Kerk en buurtwerk betrokken te zijn, gaan de kernfiguren anders in het 

leven staan. Ze komen in aanraking met de sfeer waarin zorgvuldig naar ieder 

wordt omgekeken en waar voor allerlei problemen de tijd wordt genomen. Waar 

naast aandacht ook geloof in de toekomst uitstraalt. Het is een sfeer van opstaan 

en verder gaan. Juist door alle aandacht te geven aan de zorgen, en daarin een 

stukje mee te gaan, kunnen mensen weer hun eigen zaken ter hand nemen. De 

kernfiguren zien dat. Het sluit aan bij hun eigen verlangen en geeft hen kracht 

en herkenning. Het is een soort anker, een oriëntatiepunt in een samenleving die 

vol risico’s is, een oplaadpunt. Een plek waar de alledaagse werkelijkheid raakt 

aan de andere werkelijkheid. Een andere werkelijkheid die dan wel minder 

zichtbaar is, maar die wel degelijk werkzaam is. Een werkelijkheid van Liefde, en 

hoop op Toekomst. Dat doorademt de alledaagse werkelijkheid, zonder haar 

overigens van haar alledaagsheid te ontdoen. Bij Kerk en buurtwerk vindt men 

een oplaadpunt, waar je moed krijgt om er weer tegen aan te gaan. Mensen 

krijgen energie en geven elkaar energie. En dat werkt door in de kringen die zij 

zelf hebben in de wijk. 

 

 

 

STEVIG DRAAGVLAK 
Het werk wordt ondersteund door de Petrakerk. In 2015 was er weer een bazaar 

waarvan de opbrengst gedeeltelijk was bestemd voor Kerk en buurtwerk. 

Collectes werden gehouden voor het fonds voor individuele noden. 

Kerk en buurtwerk mag dagelijks gebruik maken van de inloopruimte en van één 

ruimte in het kerkgebouw. Vrijwilligers zijn dagelijks in de weer voor het 

onderhoud en dagelijks bijhouden van het gebouw. De huur die betaald wordt is 

bescheiden en dat maakt dat de algemene kosten laag zijn. 
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WERKWIJZE EN ACHTERGRONDEN 
MISSIE VAN KERK- EN BUURTWERK 

Het Kerk- en buurtwerk Lombardijen wil op grond van het evangelie kwetsbare 

en kansarme bewoners in Lombardijen steunen in hun strijd om een waardig 
bestaan en hen helpen invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen.  
Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen is een organisatie voor ontmoeting, omzien 
naar de ander en informele zorg, toerusting en empowerment en vervult een 
brugfunctie tussen wijkbewoners en reguliere welzijn en zorg. 

GEWORTELD IN DE WIJK 

Het Kerk- en buurtwerk is stevig verankerd in de wijk doordat er al 25 jaar 

activiteiten zijn ten behoeve van de leefbaarheid. Het werd een veilige plek voor 

mensen die zich nergens anders thuis voelen. Daardoor is het bekend als een 

betrouwbare partner in Lombardijen bij bewoners, instellingen en de overheid. 

Het Kerk- en buurtwerk heeft in de Petrakerk een achterban die het werk mede 

draagt, de doelstellingen onderschrijft en een bijdrage levert in de vorm van 

bestuur, financiering, beschikbaar stellen van ruimte en aansluitende activiteiten 

vanuit de diaconie.  

EXPERTISE SOCIALE COHESIE VERSTERKEN 

Het Kerk- en buurtwerk heeft een goede naam in de wijk op het vlak van 

opbouwen van sociale cohesie vanuit de leefwereld. De bezoekers zijn mensen 

met geen of een zeer beperkt sociaal netwerk. De vrijwilligers zijn vitale 

bewoners uit het gebied IJsselmonde die zich betrokken voelen bij mensen die 

het moeilijk hebben of eenzaam zijn. Vrijwilligers zijn ook bezoekers die hun 

talenten ontdekken en willen inzetten. 

POSITIE TE MIDDEN VAN ANDERE ORGANISATIES IN DE PARTICIPATIESAMENLEVING 

Het Kerk en Buurtwerk onderscheidt zich in de opbouw van een sociale omgeving 

waarin mensen zich thuis voelen en zelf een bijdrage leveren. Het begint met het 

aangaan van intensieve relaties. In de relaties gaat het niet alleen om praktische 

zaken, maar ook om de diepere lagen: levensvragen en zingeving. Wat inspireert 

je, wat houdt je op de been, is er vertrouwen in toekomst? Het gaat over de 

kwetsbare balans tussen autonomie en afhankelijkheid, tussen individu, familie 

en gemeenschap. Er is aandacht voor normen en waarden, in alle openheid. 

Deze gecombineerde aanpak, onderscheidt Kerk en buurtwerk van 

welzijnsorganisaties in de wijk.1 Het is kenmerkend voor kerkelijk werk op veel 

andere plaatsen en heeft zijn waarde bewezen.2 De ervaring, niet alleen hier 

maar ook elders laat zien dat met deze aanpak het mogelijk is om diep in de 

                                                           
1 Recent onderzoek ‘Het belang van slow social work’, laat zien dat “de praktijken van Nieuw Welzijn sterk 
gericht zijn op sociaal-culturele activiteiten en dat de welzijnsorganisaties een methodiek hebben ontwikkeld 
waarin korte interventies centraal staan. Door deze keuze werken zij vooral met de “lichte gevallen”. Met name 
kerken hebben contact met zeer kwetsbare burgers in directe bestaansnood. Op het punt van samenwerking 
met het religieuze veld is daarom nog veel terreinwinst te boeken.” 
 
2 Zie bijvoorbeeld: Zo wordt het spel gespeeld, over empowerment en gemeenschap, een praktijkonderzoek, 
Schlatmann, t., Waarde, R. van, Ootmarsum, 2012. 
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haarvaten van de samenleving door te dringen, om groepen te bereiken die door 

anderen niet bereikt worden en om vrijwillige burgers actief bij het werk te 

betrekken. Deze vrijwilligers zijn zowel vitale mensen als mensen met 

beperkingen. 

AANPAK 

De werkers van het Kerk en buurtwerk willen: 

 Aanwezig zijn op ontmoetingsplaatsen en mensen thuis opzoeken. 

Contacten opbouwen en werken aan een vertrouwensband en intensieve 

relaties.  

Middelen: bezoekwerk, aanwezig zijn, vrijwilligerswerk. 

 Een sociale omgeving creëren. Mensen met elkaar in contact brengen en 

netwerken creëren die ook buiten de activiteit om blijven bestaan. 

Middelen: inloop, lunch, taalgroepen, kringloopbord, 

bezinningsactiviteiten. 

 Verbinden.  

Middelen: in de leefwereld informatie delen (op straat, facebook, via 

wijkbewoners); kleinschalige initiatieven op wijk- en straatniveau; 

toeleiding naar activiteiten en vrijwilligerswerk; informele netwerken 

stimuleren en creëren. 
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ACTIVITEITEN 
OP BEZOEK: PROJECT ‘OMZIEN NAAR GEÏSOLEERDE WIJKGENOTEN’ 

Buurtpastor Bart Starreveld bezoekt mensen die door omstandigheden geen 

contact meer willen met de buitenwereld. Bart spreekt mensen aan op straat en 

gaat langs als bezorgde buren hem waarschuwen.  

Bart Starreveld doet het bezoekwerk in het kader van het project ‘Omzien naar 

geïsoleerde wijkgenoten’, dat werd uitgevoerd van 2013 tot en met 2015. Hij 

werkt volgens de methode van vinden, benaderen en bereiken. Op individueel 

niveau is het doel geïsoleerde  mensen te ondersteunen in het doorbreken van 

hun isolement door het opbouwen van duurzame contacten, weer verbinding te 

leggen met de wereld om hen heen en zo hun welbevinden en kwaliteit van leven 

te verhogen. 2015 was het derde en laatste jaar van het project. 

De conclusie van het project 

Aan het eind van het project moet gezegd worden dat Kerk- en buurtwerk een 

goed werkend contact heeft met de vereenzamende populatie van de wijk 

Lombardijen. En ook dat de werkers ervaring hebben opgedaan met deze 

bevolkingsgroep, die bestaat uit mensen die veelal meervoudig gekwetst zijn. 

Door deze ervaring kunnen de werkers de doelgroep sneller en adequater 

verwijzen naar hulp en in sommige gevallen kunnen de werkers ook zelf hulp 

bieden. Het Kerk- en buurtwerk wordt zo een bron van menselijkheid in de 

verslechterende wijk. De voornaamste hulp blijkt niet geld te zijn of 

administratieve hulp, maar vooral menselijke nabijheid. Die nabijheid hebben de 

mensen allereerst nodig en zonder die nabijheid groeien ze niet in 

zelfredzaamheid. De laagdrempelige en kleinschalige menselijke contacten geven 

mensen de kans om tot rust te komen. Daarin is het werk van Kerk en buurtwerk 

een belangrijke aanvulling op het reguliere hulpaanbod. We hebben geleerd 

daadwerkelijke hulp aan de buurtbewoners echt noodzakelijk is om een goed 

contact op te bouwen. De mensen willen pas meedoen met Kerk en buurtwerk 

als er ook werkelijk iets voor hen in zit.  

Het inzicht is gegroeid dat het opzoeken van mensen sterker en effectiever wordt 

als daarnaast er concrete hulp is. Daarom is de laatste drie jaar ingezet om het 

spreekuur te verstevigen. In de komende jaren wordt deze opgedane ervaring 

verder opgenomen in de aanpak van Kerk en buurtwerk. In 2016 start opnieuw 

een driejarig project: ‘Steunpunt met aandacht’. Meer dan voorheen wordt de 

wisselwerking tussen outreachend bezoekwerk, hulp bij papierwinkel en schulden 

en het creëren van een sociale omgeving aan elkaar verbonden. 

Lunch, taalgroep op maandag en bewegen voor ouderen zijn 

ontmoetingsactiviteiten bij dit project. 

Lunch 

Elke dinsdag is er een lunch. Dit is naast In de Loop een gelegenheid om binnen 

te lopen en anderen te ontmoeten. Doordat er medeverantwoordelijkheid wordt 
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gevraagd (koken, tafels dekken, afwassen, vegen), hebben deelnemers de 

mogelijkheid om een actieve rol te vervullen en kunnen zij iets van hun 

kwaliteiten laten zien. Er is altijd één van de beroepskrachten aanwezig.  

Taalgroep op maandag 

De Taalgroep op maandag heeft een wisselende groep van deelnemers die al 

lang in Nederland wonen. Zij hebben weinig sociale contacten onder andere 

omdat ze onvoldoende Nederlands spreken. Enkelen kunnen niet lezen en 

schrijven. Het is taal en ontmoeting: tijdens de lessen praten de deelnemers over 

mooie, maar ook over moeilijke dingen. 

Vier vrijwilligers geven les. Gemiddeld zijn er 20 deelnemers. Kerk en buurtwerk is partner van de 

stichting Taal voor het Leven en kan zo gebruik maken van de expertise, cursussen en gratis 

lesmateriaal van deze stichting. Enkele deelnemers vragen een bewijs van deelname in het kader 

van de tegenprestatie. 

 

Bewegen voor ouderen 

Dit is een zelfstandige groep oudere dames, die huurt op dinsdagochtenden een 

ruimte in de Petrakerk om te bewegen onder deskundige begeleiding. Daarna 

drinken ze koffie. Ze horen bij Kerk en buurtwerk omdat de buurtpastor vaak 

aanwezig is om het wel en wee te beluisteren en het gesprek extra diepgang te 

geven.  

9 deelnemers, 1 vrijwilliger. 

 

 

 



 

12 

INFORMELE NETWERKEN PROJECT ‘BUURTMAN BUURTVROUW’ 

‘Buurtman buurtvrouw’ is een driejarig project gericht op het opsporen en 

versterken van informele steunnetwerken. Er zijn twee relevante ontwikkelingen 

door dit project. 

1.Het project  ‘Opvoeden en Opgroeien in armoede in Lombardijen’, is in 2014 

gestart in samenwerking van Speeltuin Pascal en basisschool Het Open Venster. 

In 2015 is het uitgegroeid tot een plek van en voor vrouwen in armoede 

situaties. Er is een eigen ruimte. Er is een kinderkledingbank, vakantieactiviteiten 

voor kinderen, laagdrempelige schuldhulpverlening. Het werd een nieuwe plek 

voor ontmoeting en onderlinge steun. Het draait grotendeels zelfstandig, voor 

een deel wordt er ondersteuning geboden door de drie initiatiefnemers. De 

ondersteuning in de komende periode is gericht op het verwerven van geld en 

ruimte voor langdurig voortzetting. 

De buurtpastor heeft 5 keer inhoudelijk mee gedacht met de vrijwilliger van de 

schuldhulpverlening; deed mee aan de voorbereiding van kinderactiviteit Cool day out; dacht mee 

over het aanvragen van bewoners initiatief gelden. Cool day out was een activiteit van de 

Rotaryclub waarbij 50 kinderen een volledig verzorgde dag op stap gingen naar een adventurepark. 

Wie legden contacten en deden mee met de werving en de evaluatie. 

 

 

 

2.In de wijk zijn nieuwe vluchtelingengezinnen komen wonen uit Syrië en Eritrea 

en Somalië. Het zijn statushouders met een eerste woning. Zij zijn volledig nieuw 

in Nederland, spreken geen woord Nederlands en moeten hun weg zoeken. Ze 

vonden allemaal een plek bij de taalgroepen. Dat vroeg wel een onverwachte 

tijdsinvestering van de beroepskracht. Door deze gezinnen met elkaar in contact 

te brengen is een nieuw netwerk gegroeid. 
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Activiteiten bij dit project 

 

Spel-inloop 

De spel-inloop groeide door de instroom van nieuwe vluchtelingengezinnen 

komen wonen uit Syrië en Eritrea en Somalië.  

Twee vrijwilligsters geven les, en twee anderen passen op de kinderen, er zijn 16 deelnemers, 6 

van hen komen twee keer per week. 

Dialoogochtend in de opvoedweek  

In 2015 is een beweging op gang is gekomen van nieuwe contacten. Er is 

verbinding tussen vrouwen van diverse afkomst. Daar groeien allerlei onderlinge 

relaties. Tijdens de opvoedweek was er een dialoog ochtend waar Chinese, 

Syrische, Somalische, Antilliaanse en Surinaamse en autochtone moeders en 

vaders met elkaar in gesprek gingen over opvoeding, al pratend met handen en 

voeten. Dit was een samenwerking van CJG en ‘opvoeden in Lombardijen’. 

 

Aansluiten 

In 2014 werden incidentele activiteiten georganiseerd om contacten op te 

bouwen. In 2015 werden die activiteiten georganiseerd door buurtbewoners zelf. 

Tijd werd geïnvesteerd in het motiveren van vrouwen om aan te sluiten en mee 

te doen. Dit was het geval bij de groep van Opzoomer mee in de Thomas a 

Kempis-buurt, bij de Vrouwendag en bij de beautydag. Deze nieuwe deelnemers 

deden nieuwe contacten op. Daarmee bereikten deze activiteiten een bredere 

kring. 

Individuele ondersteuning 

Door die groeiende contacten, wordt er ook nogal eens een beroep gedaan op 

individuele ondersteuning. Dat wordt opgepakt door de beroepskracht en 

vrijwilligers. Als kan wordt doorverwezen naar het wijkteam.  
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SOCIAAL SPREEKUUR 

Het spreekuur is iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen uit 

Lombardijen mag komen om brieven te laten lezen, telefoontjes te plegen, 

internetbetalingen te regelen. Vaak komen mensen met eenvoudige zaken, zoals 

het aanvragen van kwijtschelding voor gemeentebelastingen. Maar soms zijn het 

ingewikkelde zaken, van mensen die zeer chaotisch zijn en daardoor de 

aansluiting bij de reguliere hulpverlening niet kunnen maken. Of er komen 

mensen die om uiteenlopende redenen geen vertrouwen meer hebben in 

hulpverleners. Bij ingewikkelde zaken, wordt het probleem in kaart gebracht en 

vervolgens wordt verbinding gemaakt met gespecialiseerde professionals.  

Het gaat vaak niet alleen om het invullen van formulieren, maar ook om het 

delen van verdriet, het volhouden in een uitzichtloze situatie, het stimuleren om 

vol te houden. Groot knelpunt is het vinden van geschikte vrijwilligers. 

In 2015 maakten 198 unieke personen gebruik van het spreekuur. Veel van hen kwamen meerdere 

keren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die niet kunnen lezen. Voor sommige mensen wordt de hele 

administratie bijgehouden, inclusief het doen van de betalingen via internet. Het aanvragen van 

kwijtschelding van gemeentebelasting komt het meest voor. Maar ook ernstige schulden en niet 

weten waar naar toe te gaan, keert steeds terug.   

Eens in de twee weken komen twee stagiaires van Frontlijn mee helpen. De buurtpastores Bart en 

Helma zijn altijd aanwezig, plus een vaste vrijwilliger. Daarnaast is er wisselend assistentie. 

Deelnemers komen via Vraagwijzer IJsselwijs, en via verhalen van bekenden uit de buurt. 

IN DE LOOP 

In de loop blijft voor een groep van zo’n 30 vaste bezoekers een goede 

huiskamer wat zij zich thuis voelen. Het geeft structuur in de dag dat ze daar 

altijd weer terecht kunnen. 14 vrijwilligers runnen ‘In de Loop’. Het is een plek 

waar je niet anders hoeft dan een kop koffie of thee, drinken en dat is voor deze 

groep heel belangrijk. De vrijwilligers creëren een sfeer van gastvrijheid en 

bieden en luisterend oor. Naast de vaste groep, komen er per maand enkele 

nieuwe bezoekers over de drempel. Eén keer per maand vergaderen de 

vrijwilligers. Net als op andere plaatsen in het land, is het vrij moeilijk om voor 

deze activiteit nieuwe geschikte vrijwilligers te vinden, maar toch blijft de 

bezetting redelijk op peil.  

Gemiddeld komen 10 bezoekers per dag. In de Loop is elke dag open, 365 dagen per jaar. In 2014 

zijn er toch twee nieuwe vrijwilligers bij gekomen, en zijn twee vrijwilligers gestopt.  
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KRINGLOOPBORD 

Wijkbewoners die geen geld hebben om iets te kopen, kunnen een beroep doen 

op het Kringloopbord. Als de benodigde spullen voorradig zijn, dan krijgen ze de 

tweedehands spullen gratis. Het Kringloopbord is kleinschalig en daardoor zijn er 

korte lijnen. Tussen de vraag en het antwoord zit meestal niet meer dan een uur.  

Het Kringloopbord is een samenwerkingsverband met de gezamenlijke diaconieën van IJsselmonde. 

Drie vrijwilligers organiseren het Kringloopbord. Er is een garagebox, een container en een 

aanhangwagen. Bij de maandelijkse vergadering is buurtpastor Bart Starreveld aanwezig. In 2015 

waren er per maand 6 transacties  

NOODFONDS 

Het Kerk en Buurtwerk had in 2015 net als in 2014 een beperkt bedrag in beheer 

beschikbaar gesteld door FondsDBL voor mensen uit de wijk Lombardijen die 

acuut geld nodig hebben.  

ACTIVITEITEN SCHEMATISCH 

 

Wat Bereik Resultaat 

Kraam bij parkfeest 100 personen In gesprek met mensen uit 

de wijk 

Cool day out, ism met 

Rotary, Speeltuin Pascal 
en ‘Opvoeden in 
Lombardijen’ 

50 kinderen Door schakel te zijn tussen 

rotary club, speeltuin en 
school, hadden 50 
kinderen een geweldig 

dagje avontuur  

Goede vrijdag ochtend 9 volwassenen, 5 kids Beleving van goede vrijdag 

gedeeld 

Bezoek aan fotomuseum 

rotterdam 

3 volwassenen Onderlinge banden zijn 

versterkt 

Dialoog ochtend in de 

opvoedweek ism CJG 

30 volwassenen 10 

kinderen 

Cross culturele gesprekken 

over opvoeding 

Kerstkaarten maken voor 

voedselbank met 
stichting ‘voor elkaar’         

17 personen Vrouwen krijgen informatie 

over de voedselbank en ze 
doen iets voor een ander. 

kerstmiddag 40 volwassen en 10 
kinderen 

Gezellig samen zijn 

Vrijwilligers en bezoekers 
gingen mee met de 
boottocht van de 

Petrakerk 

 Gezellig samen zijn en 
contacten tussen leden van 
de Petrakerk en 

betrokkenen bij In de Loop 
zijn versterkt 

 

 

  



 

16 

SAMENWERKING EN OVERLEG 

PETRAKERK 

 Kerk en buurtwerk mag gebruik maken van de ruimtes van de Petrakerk, 

alleen de kosten voor verwarming en onderhoud worden betaald.  

 De diaconie van de Petrakerk zorgde voor 12 kerstpakketten die door de 

buurtpastores bij even zoveel huishoudens zijn gebracht die hier erg blij 

mee waren.  

FORMEEL 

 Onderdeel wijknetwerk 0-12 jarigen Lombardijen 

 Partner bij stichting Taal voor het Leven  

 Aangesloten bij Netwerk DAK, landelijk netwerk van inloophuizen en 

buurtpastoraat 

 Erkend als leerwerkbedrijf voor MBO-opleidingen 

INCIDENTEEL 

 Bakkerij Firat helpt dagelijks door op de sleutels te passen.  

 Stichting Present kwam in mei een dag met een groep van drie mensen 

om de woonkamer van een wijkbewoner op te knappen 

 Overleg met de beroepskrachten van drie andere Rotterdamse 

organisaties voor wijkpastoraat (4x) 

 Overleg Kerken in IJsselmonde (1x) 

 Presentatie bij gebiedscommissie IJsselmonde 

CONTACT EN DOORVERWIJZING 

Er was contact of onderlinge doorverwijzing met Even Buurten, Bureau Frontlijn, 

IJsselwijs, Wijkteam, Pit 010, IJsselwijs, GGD, CJG, Speeltuin Pascal, 

Havensteder. 
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ORGANISATIE 

Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen is verbonden met de Petrakerk.     

SAMENSTELLING BESTUUR IN 2015 

 Nico Nieboer-Kok, voorzitter 

 Gerrit Doeser, penningmeester 

 Renske Boogaard, secretaris 

WERKZAAMHEDEN BESTUUR 

Het bestuur vergaderde 6 keer. Onderwerpen waren bespreken van de voortgang 

van de projecten, vrijwilligers, contacten met de Petrakerk, onder andere 

omtrent de huisvesting. 

MEDEWERKERS 

 Helma Hurkens (18 uur per week) 

 Bart Starreveld, (18 uur per week) 

 Jaap Brederveld, Predikant van de Petrakerk,  

 29 vrijwilligers. 

VRIJWILLIGERSBELEID 

De verschillende activiteiten hebben hun eigen vrijwilligers. Vrijwilligers worden 

geworven via folders en vacaturebanken. Maar de meeste vrijwilligers zijn 

binnengekomen als bezoeker of via anderen. Eind 2015 werken van de 28 

vrijwilligers 5 enkele uren als verplichte tegenprestatie voor een uitkering. De 

buurtpastores houden voortdurend nauw contact met de vrijwilligers en geven 

regelmatig feed back. De vrijwilligers van In de Loop hebben maandelijks een 

overleg, samen met de coördinerende beroepskracht.  

PUBLICITEIT 

De stichting heeft een eigen website www.kerkenbuurtwerk.nl en een facebook 

pagina. Er is een pagina op crowdsourcing platform PIFworld. Jaarlijks wordt een 

informatiebrief verspreid. 

 

FINANCIERS 

Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door de Petrakerk die ruimte ter 

beschikking stelt, collectes houdt en een deel van de opbrengst van de bazaar 

bijdraagt. Daarnaast zijn er individuele giften van leden van de Petrakerk. Verder 

wordt het werk ondersteund door de Gemeente Rotterdam, Laurensfonds, 

VSBfonds, FondsDBL, Stichting Porticus, Haella Stichting, Projecten in Nederland 

van de KNR, Sioc, Solidarodam, Kerk in Actie. 

Giften zijn welkom. Zowel algemene bijdragen zijn welkom, als bijdragen voor 

het noodfonds. Het noodfonds is voor mensen die acuut hulp nodig hebben, 

omdat zij bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen. 

http://www.kerkenbuurtwerk.nl/
https://www.facebook.com/Kerk-en-buurtwerk-Lombardijen-1449736398614147/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kerk-en-buurtwerk-Lombardijen-1449736398614147/?fref=ts
https://www.pifworld.com/nl/people/1GHz_h_eWCs/kerk-en-buurtwerk-lombardijen/pages

