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In de kantlijn:

# 30 maart, regenboog boven Osdorp.
2020: geen verloren jaar.

# Zoals het nog was op 2 februari…

# Wandelgangen in gebed, 16 februari.

2020: een heftig jaar
Zoals voor iedereen was 2020 ook voor
Hart van Osdorp een heftig jaar. De
Coronacrisis raakte ook Hart van
Osdorp in haar hart. Half maart ging
Hart van Osdorp met heel Nederland in
lockdown. Plotseling waren onze
wandelgangen uitgestorven, was de
Nierkerkestraat gesloten en lag ons
buurtwerk bijna stil.

Henno Smit van Hart van Osdorp ging
voor. Er was veel enthousiasme, herkenning over en weer, muziek, zingen
en plezier.
Op Hemelvaartsdag, 21 mei, al in de
lockdown was er online een tweede editie, en
op 20 september in het kader van de
vredesweek een dienst opnieuw in de
Pauluskerk op anderhalve meter. In de week
rondom deze dienst organiseerden de kerken
een vredescirkel op het Osdorpplein, brachten
ze ontbijtjes rond op zaterdag en waren er elke
avond avondsluitingen online te beluisteren.

Toch was 2020 geen verloren jaar.
Alleen al niet omdat Hart van Osdorp
een familie van Jezus is. En onze God
Familie van Jezus in lockdown
kent geen verloren jaren.
In dit jaaroverzicht gaan we maand in Een bruisend jaar leek in het verschiet.
En toen kwam Corona en ging
maand uit het jaar door.
Nederland in lockdown en werd alles
anders. Opeens geen OpZondag live
Hart van Osdorp | Familie van Jezus
Hart van Osdorp begon 2020 zoals we meer, geen OpWoensdag en geen –
2019 geëindigd waren: met bloeiende voor ons zo belangrijke – wandelganbijeenkomsten OpZondag en OpWoens- gen. Met name die lege wandelgangen
dag. OpZondag was een wekelijks feest bleken een groot verlies.
en zat lekker in haar vel: goed bezocht Op zondag 15 maart was de eerste
en veel heilige Geest. En ook OpWoens- editie van OpZondag online en begon de
dag werden er erg veel persoonlijke en uitdaging om een familie van Jezus te
geestelijke zaken gedaan. We hadden blijven in lockdown en op anderhalve
een Farsi-talige beginnersgroep en een meter. Een van de eerste dingen die we
groep voor gevorderden. Deze laatste deden was de ‘Tekst van de dag’, tot
groep groeide enorm in kennis en dan toe dagelijks aan veertig m/v
geloofservaring, door een combinatie toegestuurd, Hart van Osdorp breed
van honger en interactief aanbod van uitspreiden. OpZondag, zoals gezegd,
de lesstof, gedurende twee uur, en dat en ook OpWoensdag gingen online.
OpZondag op YouTube en OpWoenszonder pauze.
Er gebeurde OpZondag en OpWoens- dag op Zoom. Onmiddellijk opende Hart
dag veel in de wandelgangen: veel van Osdorp een gebedskamer op Zoom
gebed, veel bemoediging, veel sociaal en gaven we onze leiders gelegenheid
verkeer en veel gezelligheid, met natuur- tot Zoomontmoetingen op maandagavond. Verder organiseerden we met
lijk lekker eten.
vijftien mensen een gebedsgroep. Hen
Op 26 januari organiseerden Osdorpse gaven we de namen van alle Hart van
kerken een oecumenische dienst in de Osdorpers (in totaal zo’n 160 m/v en
Pauluskerk in het kader van de kinderen) om elke dag voor hen te
bidden. Vanaf 1 mei kwam daar nog
landelijke week van het gebed.
een avondsluiting bij. Zo wilden we een
extra gezamenlijk
moment
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# 15 maart 2020: 1e OpZondag online.

# Eten met Jezus op Goede Vrijdag 10
april.

# 12 april: Pasen.

# OpWoensdag, Pauluskerk in Osdorp.

gezamenlijk moment creëren om het
familiegevoel te bevorderen. Nu Hart
van Osdorp voor aller gevoel een stuk
minder zichtbaar tot onzichtbaar was,
hadden we toch samen elke dag iets
waardoor een samen-gevoel werd opgeroepen: Hart van Osdorp is er nog!
Toch even samen, voor het slapen
gaan... Een moment van bemoediging
van een tot anderhalve minuut, met
muziek als ‘voice-under’. Het wordt tot
op de dag van vandaag enorm gewaardeerd!

voorlopig hoogtepunt de dienst op de
laatste zondag van het jaar, 27
december. De dienst is hier te beluisteren: https://youtu.be/rZHQmCdzSt4

Al doende leert men: zo hebben we een
eigen sterke wifiverbinding in de Elzen
laten aanleggen en nieuwe apparatuur
en software aangeschaft. Dat loont. De
meeste Hart van Osdorpers kijken en
er haken ook mensen dichtbij en verder
weg aan. Hart van Osdorp zal naar alle
waarschijnlijkheid haar diensten online
blijven uitzenden, ook als we hopelijk in
Het werd dus een echte uitdaging om 2021 weer live kunnen samenkomen.
het familie-zijn vorm te geven in
lockdown en in het nieuwe normaal van In 2020 hebben we niemand kunnen
de anderhalvemetersamenleving. Dat dopen. Dat gaat niet op anderhalve
deden we behalve via YouTube en Zoom meter
. Wat we wel meerdere ke(zie boven) met telefoon, een regen van ren via uitleg en podcast en filmpje
WhatsApp-berichtjes en ook met per- hebben gepromoot is het zelf thuis eten
soonlijke ontmoetingen.
met Jezus (avondmaal vieren). Dat hebMet verreweg de meeste mensen ben we trouwens ook geregeld ‘samen’
hadden en houden we zodoende con- online gedaan. Ook dit zijn momenten
tact.
geweest om samen te koesteren. En de
heilige Geest is niet aan een gebouw
In de maand juli dachten we dat het de gebonden. Gelukkig niet!
tijd was om in de Pauluskerk OpWoensdag weer live op te starten op ander- Familie van Jezus zijn in een anderhalhalve meter. Dat hebben we de hele vemetersamenleving – het blijft
maand juli gedaan. Maar de opkomst wennen en zoeken. Zo bleef Hart van
viel tegen. Om nooit opgehelderde Osdorp als kerk tot zondag zes
redenen kregen we onze mensen hier september vooral online zichtbaar.
niet echt warm voor. Maar ook niet Maar we hadden OpZondag in septemvoor OpWoensdag online, wat we ook ber nog niet goed en wel open of het
probeerden en wat we ook veranderden kabinet maande na twee maand alweer
aan het format. Zo ging niet alles goed. tot thuiswerken, waarom we besloten
Het initiatief Taallessen met de Bijbel om de zondagen acht en vijftien
(voor Hart van Osdorpers) strandde, als november weer dicht te gaan. En ja,
ook het idee om OpZondag door de ook nu zijn we weer gesloten vanaf
week te verlengen met een interactieve zondag twintig december tot en met
Q&A-podcast. Ook de boven gemelde zoals het zich nu laat aanzien in ieder
Zoomsessies hadden wel een functie, geval drie zondagen in het nieuwe jaar.
maar niet een groot bereik. Kortom, het
was en is zoeken. Het ene initiatief lukt, In reactie op het echec van Ophet andere sterft een roemloos einde of Woensdag in de Pauluskerk besloten
is aan verpietering ten prooi.
we in de maand augustus als Hart van
Ook de gezinnen die we in 2020 aan Osdorp in een lockdown van bezinning
het opstarten waren, redden het niet in te gaan. We beëindigden alle actide lockdown. Maar niet getreurd! Hart viteiten behalve OpZondag online, de
van Osdorp is altijd een organisatie van Tekst van de dag en de buurttuin, en
trial and error geweest.
vroegen iedereen mee te denken over
wat ons in deze tijden te doen staat.
Wat van meet af aan goed ging en Uiteindelijk bleek dit het startschot te
technisch en qua uitvoering steeds worden van een nieuwe visie op Hart
beter werd, is OpZondag online, met als van Osdorp in deze tijden en daarna.
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Hart van Osdorp | In de buurt
Hart van Osdorp stond in januari
startklaar om lekker in en met de buurt
aan de slag te gaan. We hadden een
plan en we hadden de middelen om van
ons pandje aan de Nierkerkestraat 33
(NKS33) een bruisend buurtcentrum te
maken.

# Klaar om te beginnen in 2020.

# Presentatie participatie aan de
taalcursisten op 9 januari.

# De naaiclub..

De eerste start beloofde veel. We
hadden (en hebben voor 2021
opnieuw) het plan om onze taallessen te
verrijken met participatieplaatsen. Het
idee is dat participatie de motivatie van
de deelnemers vergroot. Er ontstaat
meer verbinding door gezamenlijk een
activiteit te doen en taalervaring op te
doen en dit vergroot weer de motivatie
om naar de taalles te komen.
Op negen januari hielden we voor onze
taal-cursisten en het Taalcafé een
presentatie met als resultaat dat de
cursisten zich massaal inschreven voor
verschillende trajecten: voor helpen bij
Kleurrijk Osdorp, in de tuinen, bij koken
en catering en bij het Taalcafé. Verder
kwamen er nog extra suggesties uit de
groep voor een leesclub, film kijken en
bewegen. Het idee van taalles en
participatie werd dus heel goed
ontvangen en we waren vol goede
moed een en ander verder vorm te
geven.
Tijdens de presentatie kwam bij maar
liefst veertien vrouwen ook de behoefte
aan naailessen naar voren. Deze
behoefte hebben we meteen opgepakt.
Een Afghaanse vrouw uit de buurt wilde
wel naailes geven, maar dan wel samen
met anderen voor de taalvaardigheid en
de nieuwe woorden!
Samen met drie andere ervaren
naaisters uit Iran hebben we nagedacht
over wat er nodig was om te beginnen.
Op zeventien februari hebben we
plannen gemaakt en op vierentwintig
februari, twee en negen maart zijn er
samen met taalcursisten kussens voor
de banken in NKS33 gemaakt.
Er bleek ook behoefte aan goede naaimachines. Hart van Osdorp had in
2019 een legaat van 500,- euro
gekregen van een buurtbewoonster die
jaren lang bij de taallessen en bij
Kleurrijk Osdorp kwam. We vonden het
passend om het legaat hiervoor te gebruiken.

In januari zijn we begonnen met een
eerste cursus uit een geplande reeks
van
cursussen,
workshops
en
voorlichtingen. De aftrap was voor
Sophie Renes (uit het netwerk van Hart
van Osdorp). Zij heeft drie keer een
ontdek-je-talenten-cursus gegeven. De
cursus trok veel belangstelling. De
ruimte bleek te klein en iedereen zat –
dat kon toen nog – ‘bovenop elkaar’.
Tijdens de cursus bleek ook een
belangrijk verschil in cultuur. In nietwesterse culturen is men over het algemeen niet gewend om aan zelfreflectie
te doen, wat het onderwerp van deze
cursus natuurlijk wel met zich meebracht!
Op zes januari begon Hart van Osdorp
in samenwerking met de Stadsboerderij een lunchproject met soep en
brood. Een aantal vrijwilligers kookten
soep met ingrediënten, bijeengesprokkeld door Buurtbuik. Een klein aantal
buurtbewoners, meest ouderen uit de
buurt, maakte al snel van de gelegenheid gebruik om te komen eten. Dit
project had en heeft veel potentie.
Uit de groep die geregeld kwam is een
app-groep voortgekomen van zes buurtbewoners, die de hele lockdown tot nu toe op
WhatsApp functioneert als een soort digitale
telefooncirkel, waarin elke dag heel wat
belevenissen rondgaan.

Kleurrijk Osdorp startte vanaf tien januari. Buurtbewoners en bezoekers van
de Elzen van Cordaan knutselen samen
iets creatiefs. Op negentien januari zijn
drie taalcursisten ingestroomd in het
kader van bovengenoemde participatie.
Hieruit zijn verdere contacten ontstaan
met buurtbewoners uit de Zoelenkerkestraat voor privétaalles, eerst in het
Steunpunt en later via Whatsapp.
Op elf januari sloot Hart van Osdorp
aan bij een buurtgroep die elke drie
maand samen vuil prikt in de buurt.
Aansluitend werden de deelnemers
vergast op een lunch bij de Turkse
buurman.
Op dertien februari startten we het
gebruik van de moestuinbakken achter
de Nierkerkestraat op.
En op vijf maart is de bibliotheek in
Osdorp bezocht met tien vrouwen om
kennis te maken met het fenomeen
OBA en om lezen te stimuleren.
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# NKS33 in lockdown.

# Moestuinbakken Nierkerkestraat.

kregen tranen in de ogen wanneer ze
een bakje soep kregen. Want vaak was
dat het enige contact dat ze op de dag
hebben: “Ik ga niet dood aan Corona,
maar aan eenzaamheid. Wat fijn dat je
soep brengt. Ik kijk er naar uit.”
Om het leed voor de kinderen van
Funkids uit de Nierkerkestraat te
verzachten hebben de kinderwerkers
op twaalf mei presentjes rondgebracht.
Ieder kind kreeg een pakketje in de
brievenbus met een persoonlijk berichtje, een kleurboek, stiften of fineliners.
Op tien juni is aan kinderen opnieuw
een verrassingspakket gegeven, in
samenwerking met Eigenwijks en het
stadsdeel. Gezelschapspelletjes, buitenspeel- en knutselmateriaal voor ieder
gezin. En natuurlijk kwam Sinterklaas
Tenminste, er werd een beroep gedaan op vijf december ook weer langs!
Ook vonden vijftien telefoonkaarten met
op onze creativiteit!
De eerste taallessen waren op 50 GB, gekregen van T-Mobile, hun weg
drieëntwintig maart online; het taalcafé in de buurt.
begon vanaf een april op Zoom aan een
tweede leven met twee groepen. Een Buurt in lockdown
groep voor gevorderden (vier deelne- Waar is er nood in de buurt? Dat
mers) en een groep voor beginners vroegen we ons vooral af in de eerste
(twee/drie deelnemers). Zoals ook bij weken van de crisis. Nood aan contact,
de taallessen van Hart van Osdorp het nood aan voedsel, nood aan
geval was, konden helaas niet alle deel- hulpmiddelen, nood aan betrouwbare (!)
nemers over de digitale brug komen. informatie over Corona in verschillende
Een relatief klein aantal cursisten raak- talen, etc.
ten we kwijt. Tot op dit moment zijn er Welke kinderen hadden bijvoorbeeld
acht of negen groepen, die wekelijks thuis hulp nodig om huiswerk te
digitaal taalonderwijs krijgen. Deze maken? Denk aan de afwezigheid van
groepen zijn kleiner dan we gewend een laptop, geen internet thuis of
waren. We hebben een abonnement op begeleiding omdat ouders de NederZoom genomen zodat we ons scherm landse taal niet machtig zijn.
met de cursisten kunnen delen. Niet alle Ook kwamen we erachter dat de wificursisten lukt het om aan de Zoom- verbinding in het AZC niet zo goed is. In
lessen deel te nemen. Zij kunnen ook via de keuken werkt het internet het beste.
Whatsapp les krijgen. Opvallend is dat Dit is een probleem, want er wonen
de docenten rapporteren dat de vaak drie gezinnen op een klein
deelnemers hun huiswerk nu beter oppervlak die de keuken wel moeten
maken, zelfs fanatieker zijn dan eerst.
delen. En met veel mensen in een kleine
Begin april zijn in samenwerking met de keuken is de anderhalve meter afstand
Stadsboerderij in plaats van de geplan- niet haalbaar. En bedenk dat internet
de workshop ‘Moestuinieren’ aan de belangrijk is om te bellen met familie in
buurtbewoners zakjes zaad uitgedeeld het buitenland om te weten hoe het
met de nodige motivatie om met de gaat tijdens de crisis, te zoomen en
moestuinbakken aan de slag te gaan.
simpelweg om de tijd te doden. Er
Op 27 april zijn we in goed overleg met wordt door het COA naar gekeken,
de Stadsboerderij weer soep gaan maar op dit moment is er nog geen
koken en hebben die huis aan huis naar verbetering. Samen met de gemeente
ouderen in de buurt gebracht. De Amsterdam zoeken we nog naar
mensen waren ontzettend blij en
oplossingen.
Buurt in lockdown
Tsja, en toen kwam de lockdown en was
in een klap al het buurtwerk van Hart
van Osdorp over en uit. Alle activiteiten
(taalles, taalcafé, spreekuur, naaiclub,
de BuurtLunch, Kleurrijk Osdorp, de
kinderclub Funkids en de prikacties)
lagen opeens plat. Ook de voor
achtentwintig maart geplande kledingverkoop vond een roemloos einde.
En dat terwijl we net zo lekker bezig
waren met het opstarten van taal en
participatie; het taalcafé had een vaste
gemotiveerde groep; de BuurtLunch in
de Stadsboerderij kreeg vorm; en ook
waren we net bezig de prikacties op te
starten om de vervuilde buurt netter te
maken. Opeens was het over en uit!
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Hart van Osdorp heeft ook de Stadsboerderij kunnen koppelen aan de
Voedselbank. De Voedselbank was
namelijk gestopt met uitdelen van
voedsel tijdens de crisis en gaf een bon
aan de mensen om zelf boodschappen
te doen. De Stadsboerderij had veel
gedoneerd voedsel waar op het
moment niets mee gebeurde. De
mensen konden op woensdag een
pakket ophalen bij de Stadsboerderij.

# Onderweg met presentjes voor de
kinderen op 5 december.

# En opnieuw op 10 juni.

# OpZondag raakt vol.

Op deze en andere manieren probeerde Hart van Osdorp hier en daar een
handje te helpen en als informeel
netwerk in de buurt wat eindjes aan
elkaar te knopen.
Het was schakelen, en soms zakte de
moed ons in de schoenen. Hoe houden
we ons buurtwerk een beetje in de
lucht?! En hoe gaan de nieuwe
initiatieven lopen? Als we terugkijken op
wat we voor de zomer konden doen,
dan staan we versteld van wat we
allemaal toch wèl hebben bereikt in die
paar maanden. We voelen ons ondanks
de moeilijkheden gezegend!
Buurt uit lockdown en er weer in
In juni ontwaakte Nederland uit de
lockdown. De Stadsboerderij startte vrij
snel daarna met De Buurtkeuken.
Iedere woensdag van 17.00 tot 18.00
uur bood de Stadsboerderij een
heerlijke maaltijd aan, bereid met
groenten uit eigen tuin en met gedoneerde groenten uit de supermarkten
(die voor Corona ook werden gebruikt
door Hart van Osdorp).
Uiteraard schoof Hart van Osdorp aan
om te zien hoe we konden participeren
met dit buurtinitiatief. Ook dit initiatief
moest later dit jaar weer worden
omgevormd tot een soep-wegbrengdienst. Opnieuw tot grote vreugde en
waardering van tientallen mensen.
Op eenendertig augustus begonnen de
taallessen weer, nu in levende lijve live in
NKS33, nadat Zoom goede diensten
had bewezen in Q2 (zie boven). Er zijn in
totaal negen groepjes (max. 4 deelnemers per groep; in totaal 32
deelnemers; 3 groepen komen 2x per
week) aan de start verschenen, van
verschillend niveau (A0; A1/A2; B1), op
de maandagochtend (10-13 uur) en op
uur)taallessen worden door drie
docenten gegeven. De lessen duren elk
50 minuten. We zorgen voor

de donderdagochtend (9-12 uur). De
lessen werden door drie docenten
gegeven en duurden elk 50 minuten.
We zorgden voor tijdsruimte tussen de
lessen en ventilatie. Omdat we de
groepen klein moesten houden,
hanteerden we een wachtlijst, waar
medio september vijf mensen op
stonden. Ook dit initiatief kwam medio
oktober weer online terecht.
Vallen en opstaan dus in 2020! Maar
dat heeft Hart van Osdorp er niet van
weerhouden om alvast plannen te
maken voor het jaar 2021. Het
Buurtplan 2021 ligt er, startklaar, en
het is goedgekeurd door de gemeente
Amsterdam.
Veel activiteiten blijven hetzelfde, wel
met aanpassingen vanwege de
coronacrisis. Van het wekelijke spreekuur in ons pand in de Nierkerkestraat
hebben we bijvoorbeeld een telefonisch
spreekuur gemaakt en schoonmaakacties gaan we in kleine groepjes
organiseren in plaats van met grotere
groepen.
Ook staan er nieuwe initiatieven op de
rol. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan om
voor of achter ons pand in de
Nierkerkestraat een ‘Sociaal Plein’ te
maken. We willen in het voorjaar van
2021 beginnen zodra het weer het
toelaat. We zetten stoelen neer,
schenken wat te drinken en kijken of er
een buurtontmoetingsplek kan ontstaan, waaruit dan weer van alles kan
groeien. Ook denken we aan een
schaakclub en een vrouwenwandelclub.
Ons doel is nog steeds om van NKS33
een bruisend buurtcentrum te maken,
een ontmoetingsplek en uitvalsbasis
van en met buurtbewoners.
En hiermee komen we bij de
vernieuwde missie die Hart van Osdorp
de laatste maanden heeft ontwikkeld.
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# Op de trappen van De Kikker.

# De tuinen van Hart van Osdorp.

# Bloembakken voor NKS33.

Herijken en vernieuwen – Naar een
nieuwe missie van Hart van Osdorp
Sinds onze ‘bezinningslockdown’ van
augustus hebben we ons nadrukkelijk
afgevraagd wat voor lessen we uit deze
Coronatijd kunnen leren.
Er zijn workshops online en er verschijnen boeken met de boodschap dat de
tijden voor Corona niet zullen en ook
niet moeten terugkeren. Dit is een
Wende, zoals Duitsers plegen te
zeggen. Een keerpunt waarheen? Wat
ligt er op tafel wat er misschien al wel
was, maar wat we niet zagen, wellicht
omdat we het ook niet konden of wilden
zien? Wat Hart van Osdorp betreft, zijn
we tot de conclusie gekomen dat we
misschien wel te afhankelijk zijn
geworden van onze vaste structuren.
Nu die wegvallen of online gaan, voelen
we ons meteen onthand en ontheemd.
We hebben daarnaast ook te weinig
mensen die initiatieven nemen, als het
moeilijk wordt of anders gaat of moet
gaan. En dit legt weer open en bloot dat
het ons blijkbaar toch niet is gelukt om
onze mensen klaar te stomen voor het
leven met alle (!) ups en downs.
Wat te doen?
We denken nu in de richting van
kleinschalige activiteiten, die elan en
plezier uitstralen en impact hebben op
mensen en de buurt. Kleinschalig heeft
de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud.
Eenvoud en elan zijn de nieuwe badges
op de borst van Hart van Osdorp en het
idee dat we hierbij voor ogen krijgen is
dat van een soort flashmob-kerk: dan
hier, dan daar elkaar verzamelen en
ontmoeten voor een ontmoeting en/of
activiteit als familie van Jezus voor
elkaar en/of met en voor de buurt (en
dat het liefst allebei en samen op).
Een flashmob-kerk is: mensen, uit Hart
van Osdorp en uit de buurt, nodigen
elkaar uit voor ontmoeting en/of
activiteit, dan hier en dan daar,
eenmalig of in serie(s). De een zal
hieraan meedoen en de ander daaraan.
Er is ontmoeting en contact, functioneel
of dieper, rondom een eenmalig
gebeuren of een structurele bijdrage.
De gebeurtenis kan een eenvoudige en
eenmalige activiteit zijn of het karakter

krijgen van een heuse en vaste
doelgerichte missie, en alles hier
tussenin.
Wat mensen samenbrengt kan dus
praktisch zijn, buurtgericht of ook
geestelijk. (Waarmee niet is gezegd dat
praktisch of buurtgericht niet geestelijk
zou zijn. Met geestelijk bedoelen we
hier een ontmoeting waarin Jezus
expliciet centraal staat.)
De meeste van deze gebeurtenissen
zullen gemakkelijk te organiseren zijn
(eenvoud), want kleinschalig en we zien
een veelkleurige waaier van dit soort
happenings (elan) voor ons. Want
iedereen kan iets bijdragen en/of iets
nieuws beginnen rondom een idee wat
bij hem/haar past: lanceer het idee en
kijk wie je meekrijgt… Ofwel, laat duizend
bloemen bloeien.
Hierboven schreven we al over
kleinschaligheid en menselijkheid. Dat
past naadloos bij de cultuur van Hart
van Osdorp en is ook nog eens een
keer Coronaproof!
Daarom hebben we al nu al kunnen
beginnen om deze nieuwe missie
(flashmobkerk met elan & eenvoud) uit
te proberen. Ons eerste experiment is
geweest om de notoir vieze trappen
van De Kikker (het mooiste gebouw van
Osdorp, waarin twee basisscholen zijn
gehuisvest) te adopteren en wekelijks
schoon te vegen. Het lijkt ons geen
goed idee dat kinderen dag in dag uit
door glasscherven en andere troep
heen moeten banjeren om hun school
te bereiken.
Wat natuurlijk ook bij onze nieuwe
missie past is het rondbrengen van
soep. In samenwerking met andere
partijen maken we een verschil voor
tientallen mensen.
Ook onze tuinen (nu in winterslaap,
maar straks weer klaarwakker) passen
natuurlijk goed in deze kleinschaligheid.
Een voorbeeld van een eenmalige
activiteit: in december hebben we
iemand geholpen met verhuizen (het
vinden van een nieuwe woning inclusief
alle papieren rompslomp, nieuwe
woning helemaal opknappen, oude
woning opruimen en spullen van A naar
B).
En erg geslaagd was onze kerstactie!
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# Kerst-flasmob: eenvoud en elan.

# Met stip ergernis nummer 1:
zwerfvuil in de buurt (Nierkerkestraat).

Eenvoud en elan zijn onze badges.
Daarom hebben kleine en verschillende
groepjes Hart van Osdorppers en
buurtbewoners kerstversieringen en/of
-frutsels gemaakt en hebben we deze
met acht m/v op de avond van 14
december, waarop Rutte de huidige
lockdown afkondigde, deur aan deur in
de buurt rondgebracht als een teken
van hoop in deze donkere dagen.
Verbaasde mensen deden de deur
open en waren blij verrast. Dit was een
heuse flashmob die bij de knutselaars
elan en in de buurt wel heel veel
enthousiasme teweegbracht. Van de
gelegenheid gebruik makend hebben we
al meteen een andere flashmob
aangekondigd: zodra het weer en de
tijden het toelaten, zetten we in de
buurt een ontmoetingstent neer en
gaan we daar koffie schenken.
En dat wordt een volgende en wekelijkse
flashmob in de buurt: ons ‘Sociaal Plein’
op de brede stoep voor NKS33.
We verwachten veel van dit idee en zien
het Sociaal Plein voor ons als een
ontmoetingsplek, toegangspoort en
toeleiding tot bestaand buurtwerk en
tot meer initiatieven van en met
bewoners. Ook kan het dienen als
vertrekplek van wandelgroepen en
prikacties.
We vermoeden dat een blijvend effect
van de Coronacrisis is dat ontmoetingen buitenshuis in de open lucht
blijvend meer gezocht gaan worden.
In ieder geval zien we dit helemaal voor
ons en sluiten niet uit dat dit plein als
een magneet gaat functioneren in de
buurt met aan vele kanten weer een
spin-off van allerlei contacten en ideeën.
Het idee sluit ook aan bij de bevindingen
van allerlei onderzoek dat bewoners
behoefte hebben aan ontmoetingsplekken en lokale initiatieven om elkaar te
ontmoeten en te ondersteunen.
Ondertussen zijn we ook begonnen met
outreachend werken in de buurt. Dat
gaat (opnieuw) verbluffend makkelijk.
We gaan de straat op, prikken ondertussen vuil en vragen buurtbewoners
naar wat goed gaat en beter kan in de
buurt. Tot nu toe zijn de resultaten bijzonder eensluidend: men ergert zich
groen en geel aan (en ouders maken
zich bezorgd over) het straatvuil en de

vieze kinderspeelplaatsen in de buurt.
Ook brengen veel respondenten overlast van jongeren ter sprake. Dit op
straat in gesprek gaan met buurtbewoners (eenvoud) levert ook toegang
tot nieuwe netwerken op (elan). Zo zijn
er diverse nieuwe contacten in de
buurt gelegd. Het zal ons opnieuw
helpen om nog dichter op de vragen en
wensen van de buurt te zitten en nog
meer zichtbaar te zijn in de buurt. Zo
krijgen we bijvoorbeeld altijd complimenten, wanneer we de trappen van
De Kikker schoonvegen
.
We zoeken en zien nu vanuit onze
vernieuwde en geüpdate missie nieuwe
mogelijkheden en kansen in samenwerking met de Stadsboerderij (daar is veel
energie en synergie en Hart van
Osdorp is gewaardeerd partner), met
de buurt (de gemeente wil een nieuw
schoolplein vooraan de trappen en
daarvoor is ook een schoonmaakplan
ingepland; meteen ingesprongen dus)
en met andere partijen (bijvoorbeeld:
Rochdale; Combiwel; PKN-De Opgang
heeft een diaconaal werker aangesteld
met wie we al samenwerken). Een
flashmob-kerk blijkt ook een handig
voortuig in allerlei (gelegenheids)coalities in de buurt!
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# In memoriam Tom Sonneveldt (foto:
6 oktober 2019).

Wat niet ongenoemd mag blijven
# Op negenentwintig november –
eerste adventszondag – maakte Hart
van Osdorp ook ruimte voor het
herdenken van alle verdriet en verliezen
die mensen het afgelopen jaar hebben
geleden. Sommigen van ons konden niet
eens afscheid nemen en ook niet bij de
begrafenis van hun familieleden of
vrienden zijn.
We herdachten mensen die gestorven
zijn aan Corona, in een oorlog of als
vluchteling onderweg. We herdachten
overleden opa's,
oma's,
vaders,
moeders, broers en zussen en staken
voor hen een kaarsje aan. Tussen de
kaarsjes lag een parelsnoer. Als teken
dat God ieder mens kent en dat hij of zij
als een parel in zijn hand is.

We wilden met deze gesprekken een
voorbeeld geven van hoe met respect
met elkaar om te gaan en elkaar te
zien staan en zitten. Nu passeren de
kerken elkaar onderling en ook kerken
en buurtbewoners elkaar in Osdorp
vaak als schepen in de nacht. Meer
begrip en waardering voor elkaar over
en weer kan geen kwaad…

# We denken hier ook aan Tom
Sonneveldt, die is bezweken aan Corona
en op vierentwintig december is begraven. Hij was de laatste twee jaar een
vaste bezoeker en genoot van het
familie zijn in Hart van Osdorp. We
zullen hem missen.

# Voorblad nieuwe cursus ‘Leven met
Jezus’.

# Het technisch team OpZondag van
27 december wenst u een gezegend
2021 toe!

# Er is een nieuw onderwijstraject voor
Hart van Osdorp in de maak. dat op dit
moment ontwikkeld wordt. We proberen alle ervaringen uit voorgaande
trajecten te combineren met wat deze
tijd ons leert en die allemaal te
verzilveren in een nieuwe cursus, die
ook Coronaproof is (want online kan het
ook) en dus begin 2021 al van start kan
gaan, als God het wil,
Het wordt een interactieve cursus met
veel zelf ontdekken en met de
doorlopende vraag aan de deelnemers,
hoe ze de Bijbelteksten uit de cursus
willen gaan toepassen op hun hart, in
hun hoofd, met hun handen en… in de
buurt.
# 2020 was een jaar van allerlei
experimenten. Zo hebben ds. Martijn
van Leerdam van De Opgang in Osdorp
en pastor Henno Smit van Hart van
Osdorp twee series podcasts gemaakt.
Een serie gesprekken over ons
persoonlijk geloof en een serie gesprekken met actieve en spraakmakende
buurtbewoners. De gesprekken zijn te
vinden op Soundcloud.

Tenslotte, we schrijven dit jaaroverzicht
op het einde van een veel bewogen
jaar. Het laat zich niet gemakkelijk
beschrijven. Veel mensen, ook in Hart
van Osdorp, hadden het erg zwaar. We
sloten daarom op zevenentwintig december het jaar af met Romeinen 5:15: God die onze geestelijke spieren
sterk maakt door alle moeilijkheden
heen is bij ons, altijd en overal, met zijn
vrede, hoop en liefde door de heilige
Geest. Met hem en voor hem willen we
Hart van Osdorp zijn, samen en voor
iedereen in de buurt.
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