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In de kantlijn:

2019: een jubileumjaar
Hart van Osdorp vierde in juni 2019 het
feestelijke feit dat wij twaalf en een half
jaar bestaan. En dat drie dagen lang! In
dit jaarverslag blikken we uitgebreid
hierop terug.
Maar daarnaast was 2019 natuurlijk
ook weer een vol jaar Hart van Osdorp:
Een greep uit de zegeningen die
we van God ontvingen:
Met stip bovenaan staan twee
doopzondagen, in april en oktober.
Wat een feest was het om te zien
dat mensen voor Jezus kiezen en
zich laten dopen!
Ook kregen we een vernieuwde
structuur binnen Hart van Osdorp
met in totaal nu 19(!) voormannen- en vrouwen.
Verschillende gezinnen met ieder
zijn eigen taak binnen de familie
van Jezus komen op gang.
Ook zijn we erg blij met ons eigen
kleine, maar fijne pandje in de
Nierkerkestraat, eindelijk een vast
honk voor Hart van Osdorp in de
buurt.
Daarnaast ervaren we ook Gods
zegen in de goedbezochte diensten OpZondag en de zorg- en
onderwijsavonden OpWoensdag,
in stimulansen en inspiratie om
blijvende aandacht aan profetie te
geven, en niet te vergeten in de
tweejaarlijkse kledingverkoop, en
in… nog veel meer.

# 2019 was een jubileumjaar.

Op vrijdagmiddag 21 juni vierden we
feest met ons netwerk in de buurt. Op
zaterdag de 22e met onze grote en
brede landelijke achterban. En op
zondag 23 deden we het feest nog
eens uitvoerig over met onze eigen
familie van Jezus, Hart van Osdorp zelf.
Dus, het was drie dagen lang overvloed,
feest, ontmoeting, gelukwensen, een
gezellig versierde zaal, gezichten van
vroeger en nu, en meer, veel meer.

Het is zinvol hier de moeite te nemen
om verschillende toespraken uitgebreid
voor het voetlicht te brengen, omdat
die goed verwoordden, waar Hart van
Osdorp sinds haar geboorte – en dus
ook in 2019 – voor staat.
Zo had Linda van de Kamp, cultureel
antropologe en buurtwerker uit Amsterdam-Noord, op vrijdag een verhaal
over de drie basics van participeren: 1)
luisteren, 2) aansluiten bij wat er al
gaande is in een buurt/aansluiten bij
wat mensen kunnen, en: 3) lang de tijd
nemen. Dat is Hart van Osdorp!
Henno Smit benadrukte dat Hart van
Osdorp een bewonersnetwerk is. Hun
bezieling ontlenen de ‘founders’ van
Hart van Osdorp nog steeds aan hun
geloof in Jezus en we vertalen dat
maatschappelijk door in ‘goed doen’ en
‘hoop’. Hoop zet mensen aan en zet
mensen op eigen benen. Meedoen en
samen doen in de buurt zijn dan ook
woorden, waar Hart van Osdorp van
houdt. Hart van Osdorp is er voor
iedereen in de buurt. Of je nu gelooft of
We danken God!
niet gelooft, ooit of nooit gaat geloven,
oud of jong bent, of wit of bruin of
21-23 juni 2019: het Jubileum!
Hier hebben we z’n allen intens van zwart, goud gerand of groen gespikkeld
genoten en we hadden dus echt drie door het leven gaat – wij hebben geen
oordeel. Dat maakt van Hart van
dagen nodig om ons feest te vieren.
Osdorp tot een bijzondere vrijplaats
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in de buurt. Iedereen mag onvoorwaardelijk meedoen. En niemand hoeft
te vrezen voor een verborgen agenda.
Want die is er niet. Of het moet deze
zijn, dat Hart van Osdorp stap voor stap
samen met de buurt zoekt naar het
goede voor de buurt. Het liefst doen we
dat goede met eenvoudige middelen,
weinig kabaal en duurzaam, dus langdurig.

# Jasper van der Kolk: tall ship.

# Ook in 2019 was Hart van Osdorp
een familie.

# Foto’s jubileumfeesten.

Op zaterdagmiddag stonden we stil bij
een aantal ontwikkelingen, die Hart van
Osdorp haar huidige gezicht hebben
gegeven.
De eerste is de ontdekking van gehoorzaamheid. Geen populair woord in onze
tijd, maar doen wat Jezus zegt maakt
ons leven echt beter, want gelukkiger!
De tweede ontwikkeling is de ontdekking
van familie zijn. De mooiste passage uit
het boek over Hart van Osdorp, Hoe
een kerk een familie werd, dat in 2018
uitkwam, zegt het precies goed:
“De familie van Jezus is in Osdorp uniek.
Hiermee wil ik niet zeggen dat Hart van
Osdorp of leerlingen van Jezus op liefde
en zorg het monopolie hebben. Ik ken
genoeg mensen die zeggen Jezus niet
te kennen en die op bewonderenswaardige wijze lief hebben en zorgen.
Toch durf ik de familie van Jezus wel
enig in haar soort te noemen. Het is
immers Jezus die haar inspireert. En
dat maakt alles anders. Je zult nog niet
zo snel een plek vinden waar huidskleur,
afkomst en biografie geen issue zijn,
waar vergeving regel is en waar
nederigheid en ervoor kiezen de minste
te willen zijn wordt gezien als een grote
kwaliteit.”
Dat is toch genieten! De derde stap is
die naar de introductie van profetie in
Hart van Osdorp. Profetie heeft de
deuren en ramen van Hart van Osdorp
meer opengezet voor de heilige Geest.
Mensen uit ons netwerk roemen verder
de bijzondere combinatie in Hart van
Osdorp van ‘kerk’ en ‘buurt’. Vaak helt
de aandacht in kerken toch over naar
de ene kant (kerk zijn) of naar de
andere (welzijn). Maar Hart van Osdorp
doet beide, en dat uit principe! Als
laatste: gebed. Gebed is belangrijk in
Hart van Osdorp, OpZondag, in de

wandelgangen, op de app, in de huizen,
op de fiets en in gesprekken. In Hart
van Osdorp was gebed altijd wel
belangrijk, maar pas toen we gebed
hoger op de agenda zetten, ging Hart
van Osdorp echt gehoorzamen, familie
zijn, profeteren, hopen en liefhebben.
Jasper van der Kolk, fan van Hart van
Osdorp van het eerste uur, wierp
zaterdagmiddag 22 juni een bijzonder
licht op Hart van Osdorp:
“Mijn stelling is dat Hart van Osdorp
niet zomaar even een klein kerkje is in
de marge van de stad, maar één van
de mooiste kunstwerken die Amsterdam op dit moment kent. De Sagrada
Familia van Osdorp. In al z'n belangeloze
aanwezigheid een plek van schoonheid
en heel wording.
Volgend jaar zeilen weer tientallen 'tall
ships' Amsterdam binnen. Indrukwekkende zeilschepen van over de hele
wereld, waar heel Amsterdam naar
komt kijken. Hart van Osdorp is als één
van de tientallen kleine bootjes die er
omheen varen. Bijna niemand ziet ze,
maar juist zij maken het verschil. Want
'tall ships' kunnen niet komen waar
Hart van Osdorp wel komt: in de
buurten, in de straten en tussen de
mensen; om een arm om hen heen te
slaan en te zeggen: jij bent waardevol
en geliefd.
Dat is Hart van Osdorp na 12,5 jaar: in
z'n puurheid een kunstwerk, in z'n
eenvoud eigenlijk toch ook een tall ship.
Applaus en respect voor het team. Ga
zo door!”
Op zondagmiddag tenslotte, de laatste
dag van ons feest lazen we een van de
Bijbelverhalen, die Hart van Osdorp
heeft gemaakt tot wat we nu zijn. Het is
het verhaal uit Johannes 4 over de
ontmoeting tussen Jezus en een
Samaritaanse vrouw.
De mensen rondom Jezus hadden tal
van redenen (verkeerd volk, achterlijke
cultuur, dom geloof, rafelige biografie)
om deze vrouw te mijden als de pest.
Maar Jezus stapt over al deze grenzen
heen - hij heeft ze niet! - en vraagt haar
of zij hem wil helpen. Zo maakt hij zich
van haar afhankelijk en zet hij haar op
een voetstuk. Zo wil Hart van Osdorp
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ook zijn! Jezus volgen en zonder oordeel
samen met de mensen optrekken en
hen waarderen om wie ze zijn en wat ze
doen (wat dat ook is).
Verderop in het verhaal biedt Jezus
deze vrouw gratis zijn levende water
aan. Wat hebben wij in Jezus' naam
mensen veel te bieden. En wat geweldig
dat we ook zelf onze eigen dorst naar
leven en liefde en vrede mogen lessen.
# Goede wensenwand op de tweede
dag van ons jubileum op 22 juni, onder
leiding van Matt Helland. Hij hield een
inimini school van profetie.

# Eten bij familie Hart van Osdorp
thuis.

# Dopen op 13 oktober en 21 april.

Na drie dagen van wel heel goede
woorden was het OpZondag de hoogste
tijd om onze God uitbundig te danken en
te prijzen om wat hij de afgelopen twaalf
en een half jaar heeft gegeven. En dat
hebben we gedaan! Het was en is zijn
werk. Aan hem alle eer!
Boter bij de vis: kerk zijn
Goed, mooie verhalen, maar waar leidde dit allemaal toe, bijvoorbeeld in het
jaar 2019?
Zoals gezegd, was Hart van Osdorp ook
in 2019 een familie van Jezus, waar
iedereen welkom is. Dat heet met een
mooi woord: ‘inclusief’. Maar met Hart
van Osdorp krijg je wel wat. Hart van
Osdorp heeft en wil steeds meer het
gezicht van Jezus laten zien. Dat zou je
een exclusieve boodschap kunnen noemen, in meerdere opzichten. Daarom is
Hart van Osdorp te typeren als een
exclusief inclusieve familie van Jezus.
Dit is geen woordspel, getuige dit verhaal uit 2019: “Het is nu 5 jaar geleden
dat God mijn leven veranderde. Het
begon met de Vrij Leven cursus van
Hart van Osdorp. Afgelopen zondag
deed ik mijn verhaal bij 'het kado van de
week' van OpZondag.
De afgelopen 5 jaar heb ik veel dingen
bijgeleerd in Hart van Osdorp. Ik heb
geleerd dat God antwoord geeft. Dat hij
tegen ons spreekt, elke dag. Ik leerde
hoe je naar God luistert, hoe je hem
hoort, dat God een persoonlijkheid
heeft, een karakter. En dat hij veel meer
van mij houdt – en van jou! – dan je ooit
kunt bedenken. Ik leerde dat je zelfs een
team kunt zijn met God. Hoe cool is dat!
Ik ben de bijbel weer interessant gaan
vinden, in plaats van vermoeiend, ik ging
nieuwe dingen ontdekken in Gods
woord, terwijl ik dacht dat ik alles al wist
en begreep. Ik ging leren hoe fijn en hoe

belangrijk het is om God te prijzen door
te zingen. Ook heb ik geleerd hoe je
bidt. En dat iedereen kan bidden en dat
het niet erg is als je gebed niet mooi
klinkt en dat het dan net zo goed
waardevol is. En ik leerde strijdend
bidden. En profeteren: woorden van
God horen voor andere mensen. Ik
leerde dat ik er mag zijn, dat ook ik een
waardevol familielid ben in Gods gezin.
Dat God mij geroepen heeft tot
verschillende taken. En dat God een
mooi plan heeft met mijn leven.
Nu kun je dit allemaal geloven met je
hoofd. En dat deed ik ook. Maar het ten
volle geloven, dit alles ‘geloven met je
hart’, zoals we dat noemen, dat kun je
niet uit een boekje leren. Dat kun je
alleen leren in een familie. Een familie
waar Jezus koning is. Heb jij al zo’n
familie?”
Commentaar overbodig.
Tien mensen gedoopt
Een hoogtepunt is elke keer weer dat
we mensen mogen dopen. Op 21 april,
Pasen (een uitgelezen dag om te
dopen!), doopten we 5 mensen en op
13 oktober nog eens 4 (de tiende
ontving thuis de doop).
Het was fantastisch! Iedereen was blij
samen met de dopelingen, iedereen
was enthousiast en velen waren
geraakt door de doopverhalen die echt
en eerlijk uit het hart kwamen en
daarom ontroerden.
Omdat we een innovatieve organisatie
zijn, is Hart van Osdorp altijd op zoek
naar vormen die goed aansluiten en
communiceren met onze beeldcultuur.
Daarom stuurden we onze dopelingen
met een zwarte sjaal (als symbool van
het oude leven zonder Jezus) het
doopbad in, waarin ze hun oude leven
(en ook de sjaal) mochten achter laten.
Na de doop hebben we onze dopelingen
gezalfd met olie als symbool van de
ontvangst van de heilige Geest. Dit
laatste symbool was ook in de oude
kerk al in gebruik na de doop en hebben
we in Hart van Osdorp nu voor het
eerst gedaan. De vier dopelingen van
de laatste keer ‘dopen zonder olie’
protesteerden ter plekke: "Waarom
hebben wij dat niet gehad?" Daarom
hebben we ook hen in een adem door
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# Wat na de doop in het doopbad rest:
het oude leven.

# 13 oktober vooraf aan de doop.

# En taart na de doop.

# Alles (bijna) altijd met eten.

mee gezalfd, waardoor het feest alleen
maar groter werd!
Het is echt een feest om mensen tot
geloof te zien komen. We danken de
heilige Geest. Het is zijn werk. Af en toe
vragen we wat het dan is, hoe de Geest
het precies aanpakt, waardoor mensen
gaan vragen naar Jezus. Heel vaak
krijgen we dan een antwoord in de trant
van: Ik voelde bij jullie echt liefde. En wie
denkt dan niet aan wat Jezus zegt in
Johannes 13:34-35: "Ik geef jullie een
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn."
Twaalf en een half jaar geleden is Hart
van Osdorp gestart met 5 mensen. Nu,
twaalf en een half jaar na de start, staat
er een frisse en bruisende familie van
Jezus rondom het doopbad. Geweldig!
Er gebeurt veel tijdens de doop. Immers, de doop is niet alleen maar een
symbool, geen teken van een afwezige
maar van een aanwezige werkelijkheid.
Ofwel, dopen is een gebeurtenis.
Twee van de dopelingen zeggen het
desgevraagd zo:
"Ik heb ervaring over de doop. Na de
doop werd mijn hart heel rustig. Mijn
geloof werd heel sterker en alle
problemen zijn makkelijk en altijd ben ik
blij."
“Voordat ik gedoopt werd, dacht ik dat
de doop mijn innerlijk zichtbaar zou
veranderen, maar ik denk dat ik fout zat.
Want, nadat ik in het water was
gestopt en weer boven kwam, voelde ik
me zo leeg en speciaal. Ik was blij dat ik
mijn oude zelf achter had gelaten en ik
was klaar om door de ene en ware God
geleid te worden. Kort daarna realiseerde ik me dat mijn doop plaatsvond
precies voor mijn 33e verjaardag! Ik
ben nu een nieuw leven begonnen in
Gods nieuwe wereld.”
In 2019 vroegen nog meer mensen om
de doop. Hun hebben we gevraagd nog
even te wachten. Dopen is immers ook
ingedoopt worden in de familie van
Jezus. Daar hoort ook een kennismakingsperiode bij. We willen mensen
graag echt leren kennen en het is goed
dat zij ook ons leren kennen.

Families bestaan uit mensen
Er gebeurt veel in een familie, zo ook in
Hart van Osdorp. Zo hebben we op
maandagmiddag, direct na ons
jubileumfeest, afscheid moeten nemen
van Dicky Kranenburg. Zij was bijna
vanaf het begin van Hart van Osdorp
betrokken. We missen haar en in de
informatie- en gebedsbrief van juni
stond een uitgebreid in memoriam.
Er gebeurt veel in een familie, zo ook in
Hart van Osdorp. Er waren in 2019
mensen ziek en moesten het ziekenhuis
in, anderen ondervonden allerlei problemen, bijvoorbeeld in relationele, psychische en/of financiële sfeer, anderen
verloren mensen van wie ze houden, en
weer anderen ondervonden dat Nederland hun niet of slechts na veel mitsen
en maren welkom wilde heten. Ofwel
velen kregen een verblijfsvergunning,
maar andere broers en zussen ook
niet. En als je dan een verblijfsvergunning hebt, ligt er nog een hele weg voor
je: Nederlands leren, de Nederlandse,
zo andere cultuur, leren kennen, je
leven opnieuw opbouwen…
In dit alles proberen we als familie van
Jezus naast elkaar te staan. Hoe doe je
dat? Luisteren en bidden is meer dan
oplossen. Waarmee maar gezegd wil
zijn dat oplossingen in veel situaties niet
voor het oprapen liggen. En dat is altijd
weer moeilijk en schrijnend.
Hart van Osdorp krijgt gezinnen
Omdat we groter worden, hebben we
een nieuwe structuur in het leven
geroepen.
We prijzen ons gelukkig dat er
ontzettend veel gebeurt en dat veel
mensen meedoen om dit allemaal
mogelijk te maken. Zo doen we alles
met eten (= boodschappen doen, tafels
dekken, opruimen, afwassen en niet te
vergeten koken), organiseren we twee
grote bijeenkomsten per week, OpZondag (= klaarzetten, opruimen, muziek
maken, Bijbelverhalen houden, vertalen,
bidden, meeleven) en OpWoensdag (=
klaarzetten, opruimen, onderwijs geven
en ontvangen, vertalen, bidden), en
doen we veel in de buurt (zie beneden).
Dit alles doet een steeds groter beroep
op coördinatie en organisatie. Maar we
willen onze typische familiewaarden
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# In memoriam Dicky Kranenburg.

# OpZondag raakt vol.

# Buurttuin 2019.

niet verliezen en geen organisatie
worden. Daarom hebben we in 2019
vijf ‘gezinnen’ in het leven geroepen.
Deze gezinnen bestaan uit drie tot zes
mensen en elk gezin is verantwoordelijk
voor een deelgebied/onderwerp of
taakgebied. Zo is een gezin bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor welzijn binnen en
buiten Hart van Osdorp, een ander
gezin voor pastoraat (denk aan gebedsafspraken, geloofsinterviews en geestelijke zorg), en hebben we een heus
‘keukengezin’. We hopen zo alles wat
we binnen en buiten Hart van Osdorp
doen beter te verdelen en te zorgen dat
mensen op de juiste plek terecht
komen. Maar omdat we zoals gezegd
een echte familie willen blijven, spreken
we van gezinnen en niet van taakgroepen of iets dergelijks.
Concreet: een gezin leeft samen, eet
samen, bidt samen en deelt het leven
met elkaar. Aan het hoofd van elk gezin
staat een voorman of voorvrouw.
Aan leiders had Hart van Osdorp in
2019 geen gebrek. Maar liefst 19 m/v
staan bij ons als leider te boek. Maar
omdat het woord ‘leider’ verkeerde
associaties oproept (iemand die alles
weet en die alles kan en doet. Niet dus)
hebben we gezocht naar een ander
woord dat beter laat horen wat wij in
Hart van Osdorp bedoelen met
leiderschap. Het werd het woord
voorman en voorvrouw. Een voorman of
-vrouw is iemand die met jou samen
doet en jou net een stap voor is en jou
zo onderweg kan meenemen. De eerste
reacties op de nieuwe structuur waren
positief:
“Wat een grote groep voormannen en vrouwen! Samen een grote familie,
onderverdeeld in gezinnen. Geen taak
doen, maar dienen. Ik word er blij van!”
“We werden verrast met een nieuwe
structuur vandaag. Er was taart, zegen
en barbecue als afsluiter. Het was een
warme dag, zowel qua temperatuur als
door de liefde.”
Het is overigens niet de bedoeling dat
de gezinnen nu alles gaan doen.
Gezinsleden gaan mensen voor en zo
doen en dienen we in Hart van Osdorp
samen en met z’n allen. We dienen
samen God en elkaar en doen dat met
elkaar.

OpWoensdag
Speciale aandacht verdient OpWoensdag, de wekelijkse zorg- en onderwijsavond van Hart van Osdorp. Hier kun je
met Jezus kennismaken en hier leiden
we onze mensen verder de weg van
Jezus op (discipelschap). De eerste
helft van 2019 hielden we voor alle
bezoekers samen een ‘Inburgeringscursus in Gods nieuwe wereld’. We
gaan voor een Jezus-cultuur in Hart
van Osdorp. In elke cultuur zitten
immers goede en mooie dingen die bij
Jezus passen en in elke cultuur zijn
dingen geslopen die niet bij Jezus
passen. Dus gingen we twintig avonden
lang op zoek naar de cultuur van Jezus.
Allerlei onderwerpen kwamen langs,
zoals vasten en bidden, relaties en
seks, man- en vrouwverhoudingen,
omgaan met geld, niet oordelen,
enzovoorts. De bijbel, en met name de
Bergrede van Jezus, was het
cursusboek.
De tweede helft van het jaar hadden we
een instapcursus voor beginners (in
het Farsi) en een tweede groep (klas)
voor gevorderden. De laatste groep
kreeg onderwijs, afgewisseld met
praktijkoefeningen, over het werk van
de heilige Geest. Er was veel aandacht
voor luisteren naar de stem van God en
voor gebed voor (innerlijke) genezing.
Deze cursus droeg sterk bij aan het
verstevigen en verbreden van de
gebedscultuur in Hart van Osdorp.
Elke woensdagavond beginnen we met
eten. Daarna is er onderwijs. Maar er
gebeurt voor en tijdens de maaltijden
en na het onderwijs veel meer. Het zijn
ook zorgavonden: avonden van ontmoeting, samen lachen en huilen en gebed.
De woensdagavonden zijn met alles
erop en eraan gaan behoren tot de
basis van Hart van Osdorp: samen
leren over God en Jezus en de heilige
Geest. En het mooie is, links en rechts
komen mensen tot geloof.
Enzovoorts…
Er is nog veel meer te vertellen over de
belevenissen van Hart van Osdorp –
kerk zijn:
▪ OpZondag zit geregeld vol, zo vol
dat ons gebouw te klein dreigt te
worden.
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Op 9 en 10 november waren Avishai
en Jolanda Pinchas uitgenodigd om
ons meer te leren over de Heilige
Geest en over gebed. Het mooie van
hun onderwijs was dat we ook
praktijkvoorbeelden kregen. Op
zaterdagmiddag en -avond waren onze
voormannen en - vrouwen bij elkaar
voor onderwijs en gebed. En
OpZondag heel Hart van Osdorp.

▪

▪

# Ook in 2019 sierde dit schilderij van
Simone Rietveld de aandachtswand
OpZondag.

# Nierkerkestraat 33 na de
opknapbeurt.

In het laatste weekend van juni
woonde een flinke delegatie van
Hart van Osdorpers een profetieconferentie bij van een kerk-zusje in
Slotermeer Een memorabel moment, omdat velen van ons werden
aangeraakt door de heilige Geest en
opnieuw of voor het eerst een sterk
verlangen kregen naar het helende
en vernieuwende werk van de heilige
Geest. We komen meer en meer tot
de overtuiging dat de heilige Geest,
altijd al maar ook zeker in deze
geseculariseerde tijd, onmisbaar is
voor een levend familieleven met
Jezus. Wat we van hem ervaren
doet ons verlangen naar meer
ruimte voor de Geest, zodat we
meer gaan lijken op Jezus, in wie hij
is en in wat hij doet.
In het najaar van 2019 hielden we
wekelijks een ‘extra klas’ om
mensen met de basis van het
christelijk geloof vertrouwd te
maken.

Hart van Osdorp in de buurt | Welzijn
Hart van Osdorp is Hart van Osdorp
niet zonder buurtwerk. Het buurtwerk
van Hart van Osdorp is al vanaf het
begin onvoorwaardelijk en belangeloos.
Dit betekent dat ons buurtwerk voor
iedereen is, wie je ook bent en wat je
ook doet, Wij houden van mensen en
willen zonder dubbele agenda bijdragen
aan het welzijn van Osdorp.
Wij vinden persoonlijke aandacht,
mensen inschakelen/samen doen,
community en maatwerk heel belangrijk. Maar daarin zijn we niet uniek in
Osdorp. Waarin dan wel? Wat onderscheidt Hart van Osdorp van andere
clubs? Op het gevaar af anderen te
weinig recht te doen – in elk geval willen
wij ons onderscheiden door op de
manier van Hart van Osdorp vrijgevig te
zijn. Wat is dat dan? Wel, we zijn er en
doen, zonder iets terug te verwachten.
Dit maakt dat we mensen ontmoeten
en zo mogelijk helpen zonder succescultuur. Bij Hart van Osdorp mag je
kleine stapjes maken, al zijn grote
stappen natuurlijk niet verkeerd of
buiten orde. Dit betekent bijvoorbeeld
voor onze taallessen dat deze heel
laagdrempelig zijn en 'geduldig'.

Mensen die elders tussen wal en het
taalschip vallen, vinden in onze taalles
een veilige plek. Het gaat ons dus niet
in de eerste plaats om het resultaat.
Dit heeft veel te maken met relatie en
sfeer en met een extra stap zetten. En
juist dit kan toch wel weer verrassend
goede resultaten geven!
Nierkerkestraat 33 (NKS33)
Vanaf 1 februari is Hart van Osdorp de
beheerder van het kleine pandje aan de
Nierkerkestaat 33. Woningbouwcorporatie Rochdale ziet graag dat Hart van
Osdorp er iets goeds mee gaat doen
voor de buurt. We gaan het pandje
gebruiken als uitvalsbasis voor ons
buurtwerk, beter nog: we willen er stap
voor stap een bruisend buurtcentrum
van maken, voor en door de buurt.
Ergens halverwege 2020 moet behoorlijk zichtbaar zijn wat ons hiermee voor
ogen staat.
De eerste tijd hebben we gebruikt om
het pand op te knappen. Hulp kwam uit
allerlei hoeken, een bevriende binnenhuisarchitect gaf ons advies over de
kleurkeuze en de inrichting. Het is een
langgerekt en smal pandje, dus gedegen advies voor optimaal gebruik van
de ruimte was noodzakelijk. In de
voorjaarsvakantie is een heel team van
(Hart van) Osdorpers bezig geweest
met klussen. Slopen, muren verven,
boren, tweedehands-winkels afgaan
voor nieuwe en gebruikte meubels,
isolatie aanbrengen, schoonmaken en
nog meer schoonmaken.
Daarna hebben we in samenwerking
met de gemeente, met de Stadsboerderij en met Tuincentrum Osdorp,
een geveltuin aangelegd, bloembakken
op de stoep geplaatst, en het tuintje
achter aangelegd en twee moestuinbakken achter het pand in beheer
gekregen. Op 13 juni hebben we pandje
en de tuin voor de buurt feestelijk
geopend.
Buurtwerk 2.0
Intussen hebben we een nieuw plan
gemaakt voor ons buurtwerk. Een
aantal dingen die we deden blijven we
doen, maar we gooien toch ook veel
over een andere boeg. Vandaar:
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Belangrijk is dat we niet allerlei dingen
gaan organiseren waar mensen in de
buurt geen behoefte aan hebben.
Daarom willen we met de buurt in
gesprek raken. Maar hoe doe je dat?
Wij gaan zwerfvuil prikken, Osdorps
grootste ergernis te lijf met vuilniszak
en prikker. Zo komen we vanzelf wel in
gesprek. En van daaruit gaan we
verder. Ook dat is een waarde van
Hart van Osdorp: niet voor, maar met
de mensen. En: niet voor en over
buurtbewoners, maar: dichtbij en in de
buurt. Hart van Osdorp - dat is geloof
in de buurt!

# Taalles
Wat beweegt iemand nou om iedere
week vrijwillig taalles te geven?
Eén van de docenten taalles, Simone
Rietveld: "Ik geniet ervan om met
mensen van andere culturen te
communiceren en ze te helpen zich
thuis te voelen in Nederland. Ik wil een
positief tegengeluid laten zien aan
hen, daar waar de maatschappij
steeds meer lijkt te verharden tegen
nieuwe Nederlanders. Ik hoop en bid
dat mensen door mij een stukje van de
liefde van Jezus zullen zien.

# We hadden een goede oogst uit de
Buurttuin! Tomaten, sperziebonen,
snijbonen, sla, courgettes, bosuien,
wortels. De opbrengst van de tuin
werd gebruikt voor buurtfeesten (zoals
de picknick) of werd verdeeld onder
mensen die het niet zo breed hebben.

Buurtwerk 2.0. Het plan ziet er in grote
lijnen als volgt uit: We sluiten eerst aan
bij wat er nu in 2019 is: de taallessen,
de kinderclub en de knutselclub. Daarnaast gaan we ook nog wensen en
ideeën ophalen uit de buurt. Met de
taallessen willen we een belangrijke
vernieuwingsslag maken. Onze taallessen kennen een behoorlijke doorstroom, heel gemotiveerde mensen zitten zij aan zij in de groep met
voorbijgangers, die om allerlei redenen
soms wel of soms niet in- en uitstappen.
Deze laatste groep willen we uitnodigen
voor een nieuw op te zetten Taalcafé.
Hart van Osdorp is immers voor
iedereen, ook voor mensen die niet
makkelijk kunnen instappen en meegaan in het tempo van de maatschappij.
Maar met de groep gemotiveerde cursisten willen we dieper afsteken. Hun
bieden wij naast de taalles verschillende
participatiemodules aan. Deelnemers
kunnen kiezen uit Tuin & Buiten, Beheer
& Klusjes, Catering, participeren in het
Taalcafé en misschien nog meer.
Het idee is dat we met de participatie
de taalles uit het klaslokaal halen en
midden in de dagelijkse praktijk
brengen. We verwachten dat dit de
motivatie van de deelnemers zal
vergroten. Ook zal het taalles in de
praktijk betekenen.
Ook willen we in de Nierkerkestraat een
wekelijkse lunch gaan serveren, cursussen gaan geven, en meer.
Inmiddels is dit plan onder de naam
‘Samen met de Buurt 2.0’ bij de
gemeente Amsterdam ingediend en
met toekenning van enige subsidie
goedgekeurd. De gemeente juicht de
plannen van Hart van Osdorp toe, onder
meer omdat het buurtwerk van Hart
van Osdorp inclusief is en zich richt op
mensen in de buurt die wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
De vraag naar het waarom?
Waarom doen we dit eigenlijk, en voor
wie? We doen dit voor mensen die we
op een of andere manier willen dienen.
Dienen, helpen of eenvoudig belangeloos goed doen is een kenmerk van een
leerling van Jezus. Hij ging ons hierin
voor.

Van start
Inmiddels zijn we al begonnen met de
uitvoering van de plannen. Zoals altijd
moeten we onze plannen al werkende
weg bijstellen. Maar de grote lijn is
duidelijk: in 2020 gaan we onze
participatiemodules aan de man en
vrouw brengen. Intussen draaien onze
taallessen in NKS33 als vanouds volop
en is de kinderclub FunKids een vaste
waarde in de buurt geworden.
In 2019 waren er vier taaldocenten en
zes taalgroepen. De cursisten verschillen niet alleen in taalniveau, maar ook in
leeftijd, nationaliteit en verblijfsduur in
Nederland. Op een enkeling na komt
iedereen uit de buurt.
We zien dat de taallessen mensen ook
helpen om nieuwe contacten te maken,
nieuwe dingen aan te pakken en dat
‘onze cursisten’ zich steeds meer thuis
gaan voelen in Nederland.
Taalcafé van start
Vanaf 30 oktober draait het Taalcafé
met in december gemiddeld 9 à 10
deelnemers. Goede sfeer, leergierige
bezoekers, veel plezier. Bijstelling: het
valt nog niet mee taalcursisten die al
verder zijn te laten participeren en
lesgeven in het Taalcafé. Iemand die
het vijf weken heeft gedaan stroomde
daarna zelf weer door in een officiële
taalles van niveau B1!
Spreekuur Helpen en Doen van start
Sinds 17 juni houdt Hart van Osdorp
elke maandagochtend spreekuur in
NKS33. We willen in dit spreekuur
mensen met vragen helpen om antwoorden te vinden. We gaan niet alles
zelf oplossen maar ook doorverwijzen
naar lokale organisaties. De vragen
waar mensen mee komen zijn heel
divers. Van het maken van een CV tot
het lezen van brieven van Vattenfall, tot
schuldhulp, tot het zoeken van een
school voor de kinderen, tot en met
vragen over de asielprocedure, en
meer... Bijstelling: ons doel is en blijft
om allerlei vragen die ons pad kruisen
te clusteren in deze twee uren op
maandag. Dat valt nog niet mee. Dit
streven is van een Nederlandse
structuur die veel mensen zich nog
eigen moeten maken.
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Het boek van Henno Smit over de
geschiedenis en de waarden van Hart
van Osdorp is nog steeds verkrijgbaar.
Het boek laat zich lezen als een
reisverslag van 11 jaar Hart van
Osdorp en biedt tevens uitgebreide
theologische reflecties op doorreis
naar de stedelijke context van een
achterstandswijk in Nederland. Ook
laat het boek zich lezen als een
reisgids voor iedereen die van zijn kerk
een familie van Jezus wil maken en als
een boek met tips en trucs die in
Osdorp werkten en niet werkten :-).

Het boek (292 blz. inclusief bijlagen en
index) is te bestellen via
hennosmit@hartvanosdorp.nl of 06
15402594 via WhatsApp voor €15.
Voor €19,50 wordt het naar u
toegestuurd.

# Kledingverkoop 26 oktober.

# Ons groeiende voedselbankje
OpZondag in samenwerking met
Buurtbuik. Alles gaat altijd weg!

Maandagmiddaglunch van start
Op 21 oktober is Hart van Osdorp in
samenwerking met de Stadsboerderij
en met Buurtbuik begonnen om elke
maandagmiddag voor buurtbewoners
een lunch (soep met brood) te
organiseren in locatie De Stadsboerderij. Op termijn willen we natuurlijk een
tweede locatie openen in NKS33!
Ons doel met deze Buurtlunch is om
buurtbewoners samen te brengen in
combinatie met een lekkere en gezonde
lunch. Wat we nog niet eerder zo
hebben gedaan is de inbreng van
Buurtbuik, een groene organisatie die
overtollige groenten die anders
‘gewoon’ worden weggegooid ‘redt’ om
ze te gebruiken voor goed eten. Het is
dus elke keer weer een verrassing wat
er binnen komt en welke soep we
kunnen maken en of we iets moeten
bijkopen (meestal niet en ook oud brood
is, in de oven warm gemaakt met
zelfgemaakte kruiden-uit-de-tuin-van-deStadsboerderij-boter, prima te eten).

spullen graag een tweede leven
gunnen; bezoekers, jong en oud, rijk en
minder bedeeld, die hebben ontdekt dat
tweedehands vaak net zo goed is als
nieuw (prijs kledingstuk gemiddeld €1,-);
bezoekers die bewuster met het milieu
om willen gaan en daarom minder
willen weggooien en verspillen; en mensen die gewoon gezelligheid en koffie
zoeken; en ook die mensen (onder
andere Terres des Hommes in
Slotermeer, de BBB in Osdorp en de
vluchtelingenopvang in Slotervaart) die
zakken vol kregen van wat er nog
steeds over was na een volle dag
verkoop.
“Het leukste vond ik om mensen die kwamen
kopen te helpen met zoeken naar geschikte
kleding. Zo hielp ik een wat droevige mevrouw
met zoeken naar kleding voor haar drie jonge
kinderen die mee waren. Het was fijn om te zien
dat ze er een beetje blij van werd en dat ze met
zakken vol kleding weer vertrok!”
(Vrijwilligster kledingverkoop)

De buurtlunch valt onder de boven
genoemde participatiemodule Catering.
Taalcursisten die meedoen, leren al
doende nieuwe woorden. Bijvoorbeeld
dat je in het Nederlands een ‘deksel’ op
de pan doet en niet een ‘deur’, zoals je
dat in het Farsi gewoon bent te doen.
En niet te vergeten, in 2019…
▪ was er ook elke vrijdagmiddag
Kleurrijk Osdorp: een kleine, maar
zeer fijne knutselclub, waar mensen
met een beperking samen met
buurtbewoners – een kostbare mix
– samen knutselen;
▪ was er ook in juli en augustus elke
woensdagavond de zomerpicknick,
die helaas een paar weken in het
regenwater viel;
▪ was er ook op 16 maart en op 26
oktober de roemruchte kledingverkoop van Hart van Osdorp, het evenement waar gezelligheid vriendschap sluit met voordeel.

De website van Hart van Osdorp is
technisch gemoderniseerd en van de
nodige updates voorzien.
Darius Sams heeft er veel tijd en
energie in gestoken. Via deze weg
zeggen we nog eens: Darius, bedankt!
Nieuwsgierig geworden?
hartvanosdorp.nl

We kunnen terugzien op een mooi en
vol 2019. We danken hier aan het
einde van dit jaaroverzicht expliciet en
opnieuw de Heer van Hart van Osdorp,
de God en Vader van Jezus, die ons
Wie worden er wijzer van de kleding- een fantastisch jaar gaf.
verkoop? De voedselbank, waar elke
keer de opbrengst naartoe gaat (16- Hem zij alle eer!
03: 531,- en 26-10: 500,- euro);
mensen in en buiten Osdorp die hun
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