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In Hebron Amsterdam komen twee woningen vrij waarvoor de leefgemeenschap nieuwe 
bewoners zoekt. 
 
Over Hebron Amsterdam en de Leefgemeenschap 
 
Hebron Amsterdam is een echte buurtkerk, midden in de Spaarndammerbuurt.  De bewoners 
van de leefgemeenschap richten zich, samen met de buurtkerk, op Gods nieuwe wereld zoals 
die zichtbaar wordt in de buurt en de levens van haar bewoners. Daarmee sluiten wij aan bij 
de missie en waarden van Hebron Amsterdam en de rijke, christelijke traditie van het zoeken 
naar het Koninkrijk van God. 
 
Op onze stoep parkeren we dagelijks onze fietsen, spelen onze kinderen met hun vriendjes 
en komen we elkaar tegen op weg naar de supermarkt. Uit het kerkzaaltje klinkt op zondag 
een lied. Doordeweeks lopen buurtbewoners hier geregeld binnen voor een maaltijd, 
ontmoeting of voor het branden van een kaarsje. Door zo op één plek vorm te geven aan 
leven én geloven, aan kerk-zijn én buur-zijn, staat de Leefgemeenschap in de stroom van Gods 
liefdevolle beweging naar elkaar en naar de buurt. Op allerlei kleine manieren zoeken we naar 
mogelijkheden om ogen, oren, handen en voeten van Jezus Christus te zijn voor elkaar en de 
mensen om ons heen. 
 
De leefgemeenschap rust op drie pijlers waarin deze manier van leven vorm krijgt. We zetten 
ons in voor onze relatie met ELKAAR, onze relatie met GOD en onze relatie met DE BUURT.  
Op vaste momenten (of zomaar, spontaan) ontmoeten we elkaar als bewoners voor een 
maaltijd, een spelletje of een film; voor stilte, gebed of Bijbelstudie; om vuil te rapen in de 
straat of te koken voor onze buren. 
 
Meer informatie over buurtkerk Hebron is hier te vinden. 
 
Het Hebroncomplex bestaat, naast een kleine kerkzaal, een buurthuiskamer en een kapel, uit 
een twintigtal woningen. De leefgemeenschap, die in november 2020 officieel van start is 
gegaan in een deel van deze woningen, bestaat momenteel uit negen volwassenen en vijf 
kinderen.  
 
Profiel en woning 
 
Binnenkort komen er twee woningen vrij voor tijdelijke verhuur: er wordt een contract 
aangeboden voor een jaar met mogelijk verlenging voor een tweede jaar. Een mooie 
gelegenheid om te proeven aan het leven in gemeenschap, met de kans dat er in de tussentijd 
meer woningen beschikbaar komen en je intern kunt doorverhuizen naar een duurzamere 
plek. We zijn hiervoor op zoek naar kandidaat-bewoners die: 
 

- zich herkennen in de visie van Hebron Amsterdam 
- een verlangen hebben om in een leefgemeenschap te wonen 



- het leuk vinden om actief bij te dragen aan het opbouwen van die gemeenschap 
- en openstaan voor een (in eerste instantie) tijdelijke verbinding 

 
De toewijzing en het huren van de woning is gekoppeld aan verbondenheid met de buurtkerk, 
inzet voor de leefgemeenschap en betrokkenheid bij de bloei van de buurt – naar eigen 
vermogen en talenten. 
 
De beschikbare woningen hebben een oppervlak van circa 48m2, met een woonkamer aan 
de voorzijde en één grote of twee kleine slaapkamers aan de achterzijde van het 
appartement. Er is een aparte keuken en een badkamer met toilet. De huurprijs zal onder de 
sociale huurgrens vallen. 
 
Procedure 
 
De woningen komen beschikbaar vanaf 1 juni, mogelijk zelfs eerder. Heb je interesse? 
Reageer dan uiterlijk 10 april per mail met een brief waarin je jezelf voorstelt en motiveert 
waarom je in Hebron zou willen wonen. Mail naar leefgemeenschap@hebron.amsterdam. De 
commissie die de sollicitatiebrieven beoordeelt, zal bestaan uit twee bewoners van de 
leefgemeenschap en twee leden van de kerkgemeenschap die niet bewoner zijn. 
 
De commissie zal enkele kandidaten selecteren met wie zij in de tweede helft van april 
kennismakingsgesprekken zal voeren. Het zal dan ook mogelijk zijn om de woningen te 
bezichtigen en op informele basis kennis te maken met de huidige bewoners van de 
leefgemeenschap. 
 
Heb je nog vragen? Neem voor meer informatie contact op via 06-19409375 of 
leefgemeenschap@hebron.amsterdam). Neem ook vooral een kijkje op de website of op de 
facebookpagina van Hebron. Kennismaken met Hebron kan natuurlijk altijd door bijvoorbeeld 
een viering te bezoeken (zondagmiddag om 12 uur) of de koffie-inloop (op vrijdagochtend 
van 9 tot 12 uur). 


