Serve the City Rotterdam jaarverslag 2020

Serve the City Rotterdam zet Rotterdammers aan om naar elkaar om te zien. Wij activeren
vrijwilligers en in het bijzonder kerken om zich in te zetten voor het welzijn van de bewoners
van hun stad. Jaarlijks organiseren wij twee acties: de Hemelvaartsactie en Sint voor Kint.
Serve the City Hemelvaartsactie 2020 - Een hoopvol geluid tussen Pasen en Hemelvaart:
60 kerken in actie in 11 gebieden in Rotterdam
De Serve the City Hemelvaarsactie is een jaarlijkse driedaagse van diaconale acties rond Hemelvaart in
verschillende wijken in Rotterdam. Het doel van de jaarlijkse Hemelvaartsactie is om christenen die in een wijk
wonen of kerken met elkaar te verbinden om zich samen voor hun omgeving in te zetten: de wijk te dienen,
wijkbewoners te ontmoeten en zo het netwerk dat kerken met elkaar en de wijk hebben te versterken. De
Serve the City Hemelvaartsactie 2020 is bij het ingaan van de coronamaatregelen aangepast naar een
actieperiode tussen Pasen en Hemelvaart. Ondanks dat de meeste geplande wijkactiviteiten niet konden
doorgaan, hebben we samen met onze partners creatieve acties opgezet die passen bij de noden van deze tijd
en zeer gewaardeerd werden door de ontvangers.

Een hoopvol geluid tussen Pasen en Hemelvaart 2020
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kreeg de Serve the City Hemelvaartsactie dit jaar een andere
vorm. We hebben samen met 60 kerken in 11 wijken van Rotterdam acties georganiseerd die aansluiten bij de
actuele situatie en hebben zo met elkaar een positief geluid laten klinken in deze moeilijke periode. Daarbij
hebben we de actieperiode verruimd van Pasen tot en met Hemelvaart. We zijn begonnen met een bloemenactie
met Pasen, stadsbreed een kaarten- en kleurplatenactie in de maand april en waar mogelijk hebben we

aangepaste wijkacties in de periode tussen Pasen en Hemelvaart georganiseerd. Als feestelijke afsluiting hebben
we met Hemelvaart in de 11 Serve the City gebieden een taartenactie georganiseerd en concerten op afstand
voor kwetsbare Rotterdammers, zoals bewoners van verpleeghuizen.
Door de acties hebben de kerken en vrijwilligers (kwetsbare) wijkbewoners laten weten dat er aan hen gedacht
wordt in deze moeilijke tijd. Door hun inzet zijn er in totaal 325 boeketten uitgedeeld, 11 bloemstukken
gemaakt en zijn er meer dan 745 kaarten en kleurplaten bezorgd in de stad. Bij de feestelijke afsluiting van de
actieperiode met Hemelvaart klonk op 9 locaties een gezellig concert waar bewoners op afstand van konden
genieten en zijn in totaal ruim 2650 heerlijke taartpunten uitgedeeld aan bewoners in de deelnemende wijken.
In totaal hebben dit jaar 60 kerken en 360 vrijwilligers in 11 wijken meegedaan met de Serve the City-acties.
Samen hebben we 60 projecten i.s.m. 44 lokale samenwerkingspartners georganiseerd.
We konden ons netwerk dit jaar weer uitbreiden en zijn van 50 naar 60 deelnemende kerken gegroeid, ook het
aantal wijken is verruimd. Door corona moesten we onze projecten kleinschaliger organiseren waardoor er wat
minder vrijwilligers dan vorig jaar mee konden doen met de projecten. Maar we hebben wel meer projecten
georganiseerd (60 t.o.v. 35 in 2019) en er is meer met lokale organisaties samengewerkt (44 t.o.v. 30 vorig jaar).
Zo was de actie ook een kans om nieuwe lokale samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.
We kijken met dankbaarheid terug op dit mooie resultaat, de betrokkenheid van de vrijwilligers en goede
samenwerking tussen kerken van diverse culturen en lokale organisaties in de wijk. Het was een feest om zo met
elkaar een hoopvol geluid te laten klinken in Rotterdam!

Reacties van kerken en maatschappelijke partners over de corona-acties 2020:
“De Serve the City acties in coronatijden hebben geholpen om in een tijd waar geen draaiboek voor was toch
dingen te doen als kerken!”
“Heel fijn dat jullie op korte termijn toch allerlei initiatieven hebben bedacht om toch de actie door te kunnen
laten gaan.”
“De aangepaste acties waren anders qua opzet, maar slim bedacht en we konden ondanks de kleinschaligheid
grote impact hebben.”
“De samenwerking is mooi ontwikkeld dit jaar, ondanks de aangepaste vorm en minder contactmomenten, er is
geen verwijdering ontstaan maar juist de wens om in de toekomst nog meer samen te werken.”
“Goede exposure, veel mensen hebben het opgemerkt. Super mooi om te zien dat steeds meer kerken betrokken
raken in de wijken.”
“De onderlinge samenwerking met de partners in de wijk was heel fijn, het contact en de samenwerking met
elkaar zijn opgebouwd en versterkt.”
“De samenwerking met Serve the City was positief, er is goed meegedacht over wat kan en door het aanreiken
van dingen als bloemen en taart was het makkelijk voor kerken om aan te sluiten.”
“Wat hebben onze bewoners (mensen met een beperking) genoten van het muziekoptreden! Een geschenk uit de
Hemel! Onze bewoners hebben een heerlijke middag gehad. Zo fijn! Het heeft ze echt goed gedaan! Onze
woonlocatie heeft een tijd op slot gezeten en er was een aantal weken echt geen bezoek mogelijk. Wat fijn dat de
Rotterdamse kerken (met dank aan Serve the City) dit optreden en de taartenactie mogelijk gemaakt hebben.”

Hieronder volgt een overzicht van de wijken, projecten en partners van de actie in 2020:
In de wijken waar we normaal de Hemelvaartsactie organiseren, hebben we per wijk samen met de lokale partners
gezocht naar creatieve manieren om toch gezamenlijk van betekenis te zijn in de wijk, juist in deze crisis. Dit jaar
hebben we ook een uitbreiding gehad van betrokken wijken, het gebied Zuidwijk is uitgebreid met Pendrecht en de
wijk Charlois is door groei verder gesplitst in twee onafhankelijke gebieden, Oud-Charlois en Carnisse.

Carnisse
Tulpen en kaartenactie voor seniorenflat
Taartenactie met kaarten bij woonlocatie van Pameijer, opvang Humanitas en mensen die op straat leven
Kerken: Kerk van de Nazarener, ICF Rotterdam Zuid, St. Michaël en Clemensparochie
Wijkpartners: Het Anker, Leger des Heils veldwerk, Pameijer, Humanitas, Michaelflat
Centrum-West
Bloemenactie Pasen
Kaarten en kleurplatenactie
Appelmuffins uitgedeeld bij het lokale uitdeelpunt van de Voedselbank
Taartenactie in de wijk via Thuis in West
Kerken: Europoort International Church, Duitse kerk, Hart voor West, Kathedraal, Paradijskerk, City Salt, Chinese
kerk Rong Yao, New Song Rotterdam
Wijkpartners: Thuis in West, lokaal uitdeelpunt van de Voedselbank
Delfshaven
Taartenactie in de wijk via inloophuis De Brug, bij Maaltijd en Meer en De Brandaris
Kleurplaten uitgedeeld bij seniorencomplex
Kerken: De Brandaris, GKV Delfshaven, New Life, Pelgrimvaderskerk, Geloven in BoTu, Aanbiddingscentrum
Rotterdam, St. Mary’s Anglican Church, Comunidade Crista de Rotterdam
Wijkpartners: Inloophuis De Brug, Maaltijd en Meer, Laurens
Feijenoord
Kaarten- en kleurplaten uitgedeeld bij de Steenplaats en Logeerhuis de Buren
Taartenactie bij de Gaarkeuken, Buurtzorgpension, Logeerhuis de Buren, De Steenplaat verpleegafdeling en
woonlocatie De Skala
Kerken: Immanuel Christian Fellowship, Koningskerk, Boeiend!
Wijkpartners: Buurtzorgpension Noordereiland, Gaarkeuken Rotterdam, Humanitas Steenplaats, Logeerhuis de
Buren
IJsselmonde
Tulpen en kaartenactie bij de woongroepen van ASVZ Hazenberglaan
Kaarten uitgedeeld bij bewoners Laurens Heuvelhoek
Taartenactie en kleurplaten uitgedeeld bij de wijkmaaltijden van Glorious Chapel
Kerken: R.K. De Emmaüsgangers, Casa de Restauracion Sinaï, PERKI Rotterdam, Glorious Chapel, Groene Tuinkerk,
Pelgrimskerk, Cross Centered Ministries, Love Generation Ministry
Wijkpartners: ASVZ Burgemeester Hazenberglaan, Laurens Heuvelhoek
Kralingen
Maaltijd koken voor nachtopvang Havenzicht
Bloemstukken en Kleurplaten uitgedeeld aan verpleeghuis Pniël
Taartenactie in de wijk aan senioren in De Esch en in seniorencomplex
Concert op afstand bij verpleeghuis Pniël
Kerken: Evangelische Broedergemeente Rotterdam, Hervormde Gemeente Kralingen West, Kom en Zie, R.K.
Lambertusparochie, Methodist Church, Protestants Kralingen
Wijkpartners: Nachtopvang Havenzicht, Verpleeghuis Pniël, Gerrit de Koker seniorenflat, Bewonersinitiatief
Oud-Charlois
Kaarten- en kleurplatenactie
Bloemenactie Pasen via kerken in de wijk en Hulpcentrum Portland
Tulpen voor bewoners verpleeghuis Waelenstein en voor ouderen via Hulpcentrum Portland
Taartenactie bij CVD De Schuilplaats en Middin Boergoensestraat
Kerken: Alpha en Omega, Noorderlicht Charlois, Oude Kerk Charlois
Wijkpartners: Gebouw Timotheus, Hulpcentrum Portland, verpleeghuis Waelenstein, CVD, Middin

Oude Noorden
Kaarten- en kleurplatenactie
Kleurplatenwedstrijd met kinderen uit de wijk
Taartenactie in de wijk
Bloemen en Kleurplaten uitgedeeld aan bewoners van seniorencomplex Humanitas
Kerken: Alfa en Omega, Bless Oude Noorden, Christengemeente Alpha en Omega, GKv Rotterdam Centrum, ICF
Rotterdam Noord, Noorderlicht Prinsekerk
Wijkpartners: Goud van Noord, Stichting Nuestra Casa, Humanitas, Winkeliersvereniging Zwaanshals, Ijsmaker
Koen, Barrels to bottles, Natur-el, SOL, Kinderparadijs Meidoorn, Twinkeltje
Overschie
Plantjes uitgedeeld in de wijk met Pasen
5 muziekoptreden op afstand bij seniorenflats
Schoonmaakactie in de wijk
Appelmuffins uitgedeeld in de wijk en bij lokaal uitdeelpunt van de Voedselbank
Kleurplaten gemaakt en uitgedeeld aan senioren in de wijk
Kerken: Kerk aan Huis Overschie, Nederlands Gereformeerde Kerk Overschie, Grote Kerk PKN Overschie, Divine
Romance Ministries
Wijkpartners: WMO Radar Overschie, lokaal uitdeelpunt van de Voedselbank, Fonds RCOAK
Spangen
Kaarten- en kleurplatenactie met netwerk van Geloven in Spangen
Taartenactie in de wijk met ruim 100 taarten
Kerken: Geloven in Spangen, Crossroads
Wijkpartners: Stichting Bricks, Opzooomer Mee
Zuidwijk/Pendrecht
Bloemenactie Pasen via Seinpost Slinge
Bloemen en kaarten en kleurplaten voor bewoners verpleeghuizen Slingendael en Tussendael
Kaarten voor Profila Zorg
Taartenactie bij mensen met een beperking van Profila Zorg
3 Concerten op afstand bij verpleeghuizen Slingendael en Tussendael en Profila Zorg
Kerken: R.K. Bavokerk, Compassion Global Ministries, Dios esta Obrando, Gereformeerde Gemeente Bethelkerk,
Pinkstergemeente Filadelfia, Pinkstergemeente Rotterdam Zuid, Seinpost Slinge Pendrecht en Zuidwijk kerkelijk,
Zout der Aarde, Zuiderkapelgemeenschap
Wijkpartners: Seinpost Slinge maatschappelijk, Profila Zorg locatie Keyenburg, verzorgingshuizen Slingendael en
Tussendael

Sint voor Kint 2020: 2575 kinderen blij met een Sinterklaascadeau!
Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor
Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede, want elk kind in Rotterdam verdient een Sinterklaascadeau!
We activeren groepen en kerken om sponsoracties te organiseren en werven aanvullend geld bij fondsen en
bedrijven. Van de opbrengst geven we de ouders rond Sinterklaas een cadeaubon van de speelgoedwinkel
waarmee zij zelf een Sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun kinderen.

Dankzij de fantastische inzet van de betrokken groepen, kerken, bedrijven, fondsen en persoonlijke giften hebben
we in 2020 het geweldige resultaat van €51.500,- behaald. Hiermee hebben we 2575 Intertoys cadeaubonnen
kunnen uitdelen aan Rotterdamse gezinnen in armoede. De ouders ontvingen de cadeaubon t.w.v. €20,- via de
Voedselbank Rotterdam en maatschappelijke organisaties en kregen daarmee de mogelijkheid om zelf een
Sinterklaascadeau te kunnen kopen voor hun kinderen.
Door de corona-maatregelen verliep de periode anders dan normaal. Onder de huidige omstandigheden zijn op
creatieve manieren mooie sponsoracties georganiseerd. Zoals de 3x3 kruidnotenactie, sponsorloop, escaperoom
om thuis te doen, statiegeldflessen inzameling en verschillende verkoopacties. Er waren vrijwilligers uit 38 kerken
betrokken middels sponsoracties, collectes en giften. Ook fondsen, particulieren, bedrijven en de Gemeente
Rotterdam steunden de actie met een bijdrage. We zijn blij met de inzet van alle vrijwilligers en de diversiteit aan
groepen die een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie doel.

Met elkaar hebben we genoeg geld opgehaald om alle gezinnen van de Voedselbank Rotterdam en
maatschappelijke projecten in de stad een cadeaubon van de speelgoedwinkel te kunnen geven. Voor deze
gezinnen is het heel waardevol om een keer iets extra’s te kunnen geven aan hun kinderen. Geen zorgen om
cadeaus maar een blijvende, positieve en vreugdevolle herinnering!
Een vrijwilliger van een uitdeelpunt liet ons weten: ‘Mensen waren heel verrast en blij dat ze nu gewoon een keer
naar de speelgoedwinkel kunnen en zonder zorgen iets kunnen uitzoeken voor hun kinderen.’
Een ouder reageerde dankbaar: ‘Wat ongelooflijk fijn dat we deze cadeaubonnen mogen ontvangen. Op deze
manier kunnen onze kinderen tóch de cadeaus krijgen die we als ouder zo graag willen geven maar waar eigenlijk
de financiële ruimte niet voor bestaat. Heel erg bedankt en hele fijne dagen gewenst!’
Hieronder volgt een overzicht van de deelnemers aan Sint voor Kint 2020:
In 2020 hebben onderstaande groepen, kerken, bedrijven en fondsen een bijdrage geleverd aan Sint voor Kint.
Naast deze partners zijn er ook veel persoonlijke giften binnengekomen.

Resultaat Sint voor Kint 2020

Fondsen en Subsidie
Sponsoracties en persoonlijke giften
Bedrijven

Kerken en Groepen
Alexanderkerk, ArkRank Gemeente, Casa de Restauracion Sinaï,
CGK Rehobothkerk, City Salt, De Brandaris, Europoort
International Church, Geloven in Spangen, Gereformeerde Kerk
Maranathakerk Rhoon, GKV Delfshaven, GKV Rotterdam
Centrum, Goud van Noord, Groene Tuinkerk, Hart voor West,
Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, Hervormd
Kralingen, Hervormd IJsselmonde, Hillegondakerk, Koningskerk,
Laurenspastoraat, Leger des Heils, NGK Overschie, Noorderlicht
Oranjekerk, Noorderlicht Prinsekerk, Oude Kerk Charlois,
Pelgrimvaderskerk, Petrakerk, Protestantse Gemeente
Rotterdam Zuid, Prinsekerk, Protestants Kralingen i.w., PKN
Hoogvliet, PKN Overschie, PKN De Wingerd, Pinkstergemeente
Rotterdam Zuid, De Samaritaan, Scots Church Rotterdam,
Wijkgemeente Credo, Wijkpastoraat Bloemhof.
Bedrijven
CMW Consultancy, Bruna Ouddorp, Hunter Douglas, Intertoys,
Lang Leve Speelgoed, Naaiatelier Stof'Irma, Slagerij D.P. van der
Meer, Verbuilding

Fondsen en Subsidie
Armoedefonds, De Lichtboei, Sint Laurensfonds, St. Kindertehuizen Rotterdam, St. Steunfonds Jeugdbescherming
Rotterdam, St. Pieter Arie van der Kooijfonds en Gemeente Rotterdam.

Meer foto's en filmpjes zijn te vinden op onze website:
www.servethecityrotterdam.nl

