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In de kantlijn:
Hart van Osdorp is een buurtkerk. Nu
draait het in een buurtkerk om God en
mensen die onvoorwaardelijk in de
buurt aanwezig zijn zonder daar iets
voor terug te vragen.

12 december was de 15e verjaardag
van Hart van Osdorp. Op 19 december
hebben we daar in dienst uitvoerig bij
stil gestaan. We vroegen mensen voor
welke gebeurtenissen uit de afgelopen
15 jaar zij dankbaar waren.
Hieronder volgt een compilatie van
antwoorden:
# Dat Hart van Osdorp een belangrijke
plek inneemt in Osdorp!
# Er zijn heel veel mooie gebeurtenissen geweest! Waar ik met veel warmte
aan terug denk is bijvoorbeeld de
passieavond, of de mooie momenten
met de kinderkerk. Nu zijn er ook weer
prachtige Nierkerkestraat momenten.
Toch vond ik passieavonden op een of
andere manier vaak ook zo
fantastisch!
# In deze kerk heb ik de stem van de
Heilige Geest leren horen.
God zij dank!

2021: ups en (lock)downs
Na het coronajaar 2020 werd ook het
jaar 2021 getekend en vertekend door
Corona. Het was voor de meeste
mensen en dus ook voor Hart van Osdorp, opnieuw geen makkelijk jaar.
Een buurtkerk als Hart van Osdorp leeft
van ontmoetingen. Dat kan online, maar
dat haalt het niet bij het contact in de
levende werkelijkheid van aangezicht tot
aangezicht. Een opvallend bericht tussen de stroom van coronaberichten
berichtte over jongeren die alleen thuis
vereenzamen en contact missen. En dat
gaat dus over jongeren, die gepokt en
gemazeld zijn in de zogenaamde social
media. Maar voor levensecht contact
zijn Insta en Tiktok geen partij.
En dat merk je dus ook in Hart van
Osdorp, en nu opnieuw, nu op het
moment dat we dit schrijven Nederland
weer in een ‘harde lockdown’ zit.

gende dag Pasen was, een Paasactie in
de buurt. Onze verslaggever ter plaatse
schreef dit verslag: We deelden 120

gele tulpen uit met een bemoedigend
kaartje in de buurt van ons pand in de
Nierkerkestraat. De Paasactie was een
vervolg op de Kerstactie van 2020,
toen we zelfgemaakte kerstballen
uitdeelden in de buurt. De Kerstactie
was een groot succes en deze
Paasactie opnieuw!
Het blijft bijzonder om te zien dat in zo'n
eenzame tijd de voordeuren open gaan
om een tulp in ontvangst te nemen en
(als mensen daar behoefte aan
hebben) om een praatje te maken.
Mensen herkenden ons nog van Kerst
en een aantal vroeg verbaasd: ''Zijn
jullie daar nou alweer om iets te
geven?' In sommige huizen hingen zelfs
de kerstballen van de Kerstactie nog in
de hal. Dat geeft stof tot nadenken:
Wat betekent zo’n knutselwerkje voor
Hart van Osdorp | In de buurt
deze mensen? De meesten hebben
Tot begin juni 2021 zat het buurtwerk niet zoveel te besteden en krijgen
van Hart van Osdorp onder het regime waarschijnlijk niet zo heel vaak een
van dezelfde coronalockdown, als waar- cadeautje. Deze actie was een signaal:
mee we 2020 afslootten.
we zien jou! Er is hoop, houd moed!
Dit betekent niet dat we de eerste helft
van 2021 niets deden in en met de
buurt. Onze taallessen en het Taalcafé
bewogen zich online (10 kleine groepjes
via Zoom en WhatsApp). De tuinen
waren natuurlijk open. We deelden
soep uit (voor de zomer 40 soepjes per
week), een klein gebaar maar wat
belangrijk voor mensen die zich
eenzaam voelen! We prikten in de buurt
vuil en veegden de trappen van de
Kikker. En onze kinderwerkers hielden
contact met de kinderen van de
kinderclub, die natuurlijk ook in lock- # Vrijwilligers die op 3 april tulpen uitdelen in de
downslaap was gebracht.
buurt.
Op 3 april hielden we omdat het de vol-
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# Wij hebben een aantal jaren heerlijk
kunnen schuilen bij Hart van Osdorp.
We zijn welkom geheten, met open
armen ontvangen, gekend, gesteund,
geliefd, verwarmd, getroost, bemoedigd, opgebouwd, onderwezen, gevormd, bevestigd, gezien, liefdevol
vermaand, gevraagd om mee te doen,
voorgeleefd en gevoed. We hebben
genoten van liefde en aandacht....
Dankbaar.
# Ik dank God dat hij me kracht heeft
gegeven. Ik heb veel ontberingen
kunnen doorstaan. Dit jaar was erg
moeilijk voor mij. Harde gebeurtenissen, waarvan de grootste de dood van
mijn vader was. Ik weet hierna nog
steeds niet hoe ik adem. Alleen God
kalmeerde mijn hart. Ik dank God dat
Hij ons geduld heeft gegeven, zodat
we deze als rondzwervende vluchtelingen met succes konden overwinnen. Ik dank God dat ik goede
mensen zoals in Hart van Osdorp heb
ontmoet.
# De vele mensen die gedoopt zijn. De
vele mensen uit de buurt die kwamen
op zondag, op woensdag, op feesten,
op taalles, knutselen, kleding kopen,
samen bidden, samen bijbellezen,
samen eten, samen afwassen, samen
IPads winnen, samen zingen, samen
vegen, samen tuinieren, samen leren
over profetie, de cursus ‘welkom in
Gods nieuwe wereld’. Samengevat. Ik
ben God dankbaar. De start met 5
mensen in de grote zaal van de Elzen.
En voor corona was de zaal bijna te
klein! Nu mensen in de Elzen en
mensen die thuis kijken.
# Dat God aan de starters van Hart van
Osdorp in hun hart en hoofd de
inspiratie gaf voor het starten van
van Osdorp. Dat God mij via mijn beste
vriendin leidde naar Hart van Osdorp
en mij bijna 2 jaar geleden bij jullie
bracht
.
# Dank God voor Hart van Osdorp en
voor jullie bestaan! Lieve mensen, in
de paar jaar dat ik bij jullie ben, heb ik
veel lessen geleerd en ben ik gegroeid
in geestelijk geloof. Ik heb ware
nederigheid en liefde geleerd in deze
kerk.

Omdat we zulke goede ervaringen
hebben met dit soort kleine attenties in
de buurt, hebben we op 21 december
kerstengelen uitgedeeld,

met een vredegroet:

er 9 groepen met in totaal 36 unieke
deelnemers, die door vier docenten
werden bediend. Op maandagmorgen
zijn er tot in de voormiddag 5 groepen;
op maandagmiddag laat is er nog een
groep; op donderochtend nog twee (en
twee groepen komen op herhaling!) en
op woensdagmorgen is er Taalcafé.
De lessen duren een uur.
Al voordat alle lockdownellende uitbrak,
hadden we bedacht dat participatie de
taallessen zouden versterken. Er was
inderdaad veel belangstelling voor het
idee om onder een extra activiteit de
taal te oefenen. Dit idee hebben we dan
ook onmiddellijk weer opgepakt en ook
fysiek en zichtbaar gemaakt met ons
participatiebord in NKS33.

We werden opnieuw niet teleurgesteld:
veel taalcursisten herkennen zich in het
idee en men gaf zich massaal op voor
een participatieplek.
Van deze plaatsen zijn nu de volgende
gerealiseerd:
Er is een wekelijkse wandelclub, waarop
de voertaal natuurlijk Nederlands is,
omdat men elkaar anders toch niet kan
verstaan
. De wandelclub vertrekt
Opnieuw veel positieve, want blijde, ver- elke dinsdagmorgen vanaf de Nierkerraste reacties. Hoe kleine dingen groot kestraat en komt daar ook weer terug
om na de flinke wandeling (8 – 10 km.)
kunnen zijn!
een en ander na te bespreken met of
zonder koffie.
Juni 2021
In juni 2021 traden versoepelingen van
de lockdown in. Dat bracht Hart van
Osdorp in grote vervoering. Alle energie
die al zo lang had gewacht om gebruikt
te worden kwam vrij.
En dus maakten we in juni meteen ons
pand (Nierkerkestraat 33, NKS33) spik
en span schoon en startten we in juni
onze taallessen weer fysiek op.
Op de peildatum 20 september waren
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# Ik dank God voor jullie omdat ik de
aardige God door jullie heb gekend
# Ik dank God en dank God dat ik in
deze kerk vol van de Geest van God
meer kennis zal maken met de
Christus van God en met de grootsheid
van Gods beloften en de liefde van de
mensen die deel uitmaken van deze
kerk.
# God zij dank voor de Hart van
Osdorp kerk. Lieve mensen, ik ben een
paar maanden bij jullie geweest, ik heb
veel lessen geleerd en we zijn aan het
genezen. Ik ben gegroeid en dat doe
ik. Ik leerde de nederigheid van ware
liefde in deze kerk. De Vader zette
deze lieve mensen voor me neer.
Vader, ik moet de hele dag dankbaar
en dankbaar zijn. De Vader die ons
alles geeft is de onvoorwaardelijke
Vader. Er is geen vader dan één, die
alle gelovigen op één plaats verzamelt,
zodat ze gezegend mogen worden met
kracht in zijn woord. Er is maar één
persoon waardig de lof van de
aanbidding van heerlijkheid in de
naam van de Heilige Jezus Christus.
Vader, zegen alle lieve mensen en
houd ze gezond. Amen. Amen.
# I am thankful to God for introducing
me to Hart van Osdorp. I can say that,
this was a miracle in my life. I was
comforted in this church with the help
of all the members because I felt the
presence of God. In this church, I
witnessed the unwavering love of God
and learned many things, and I will
celebrate my spiritual growth on
Sunday, which is an important and
special day for all of us. I ask God to
bless Hart van Osdorp church and all
the loved ones.
# Ik vraag God om hem te bedanken
voor het kruisigen en het offeren van
zichzelf voor onze zonden en het
geven van zijn leven aan ons. Amen.
# For the freedom that Christ has given
us. I thank you for giving us life again
and for all that Christ has given us out
of his mercy.

# Deze en vorige bladzijde: wandelclub bij
vertrek in de Nierkerkestraat

# Taalles als rode draad door het naaigaren.

De tuinen van Hart van Osdorp zijn
Een tweede manier waarop mensen natuurlijk nooit gesloten geweest en zijn
kunnen participeren is het vegen en nog steeds een volwaardige participaprikken in de buurt, met name op de tieplek.
trappen van De Kikker (waarover hieronder nog meer). Elke woensdag om 4
uur zijn we op de trappen present.

Niet omdat we een taakstraf hebben Ook hier rijpen ideeën om de oogst te
gekregen (wat sommige buurtkinderen verzilveren in lekkere maaltijden voor
meelevend bij ons navragen), maar de buurt!
omdat wij de buurt graag een beetje
schoner en blijer willen maken.

Een belangrijke participatieplaats is de
naaiclub, weer opgestart met drie docenten en 6 deelnemers.
Deze groep heeft veel potentie. Er is
plezier; er is taal; er is initiatief; er zijn
mooie producten; er is een wachtlijst;
en er sluimeren ideeën om spullen te
gaan verkopen.

De tuinen bestaan niet alleen uit de
moestuinen op de Stadsboerderij in
Osdorp, maar ook de moestuinbakken
en de bloembakken voor NKS33 horen
daarbij en ook de kleine voor- en
achtertuin van NKS33.
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# Er is geweldig veel gebeurd, veel
meer dan je denkt. De vele mensen die
Jezus mochten leren kennen, of zelfs
die alleen maar met hem mochten
kennis maken. Voor alle mensen die
vrijheid mochten ontvangen. Voor alle
mensen die door Hart van Osdorp
dichter bij hun doel mochten komen
en meer op Jezus konden gaan lijken.
Voor familie. Voor vriendschap. Voor
een kleurrijke kerk waar we van elkaar
en van God kunnen leren. Voor de
mooie, bijzondere dingen die God naar
Hart van Osdorp heeft gebracht: de
gaven van profetie, genezing, herstel,
bevrijding enz. enz. Voor de mooie
mensen die zo trouw zoveel werk
doen op de achtergrond.
Ik ben ook heel blij en dankbaar dat
God mij bij Hart van Osdorp bracht.
Eerst door mijn moeder, toen door
voor het eerst mij te laten luisteren
naar Hem. En vervolgens op een
wonderlijke manier door S.
# Dat we familie zijn. De luchtmachtapp met vragen om te bidden. Alle
mensen die in die 15 jaren kort of lang
bij onze familie zijn aangesloten.
Hoeveel zouden dat er zijn?

Funkids is ook een participatieplaats,
omdat altijd meer juffen en meesters
kunnen helpen.
Een jonge offspring van de kinderclub is
de kinderschaakclub, vooreerst gestart
met 6 kinderen maar het hadden er
makkelijk twee keer zoveel kunnen zijn.
Helaas staan sommige participatieplaatsen nog in de wacht. Er is veel
belangstelling voor een breiclub en
zeker de bakclub is overtekend!
Maar deze activiteiten wachten nog op
voldoende voortrekkers en… op het einde van de lockdown.
Opnieuw in lockdown
Zoals Nederland in december overvallen werd door de lockdown, zo ook wij.
De taallessen zijn inmiddels weer
online. Hart van Osdorp schakelt weer
Tot vreugde van de kinderen startte ook over op de lockdown modus. NKS33
de kinderclub Funkids in het najaar gaat dicht en alleen wat buiten kan,
weer op.
gaat door.
Picknicken in het park: ijzersterk merk
Buiten… Met plezier denken we terug
aan de bijkans traditionele picknicks die
Hart van Osdorp elk jaar gedurende de
zomer in het Stadspark organiseert.

(Naar schatting in 15 jaar ongeveer
duizend (1000), redactie.)

# 27 juni: De koning te rijk! OpZondag
start sinds een paar weken weer op.
We kunnen weer iets als samen koffie
drinken en samen praten.

# 7 november: de anderhalve meter is
weer terug

# Achter de rug van juf Gertrude zitten op 11
november aan een lange tafel, ja echt, tweeëntwintig (22) kinderen.

Zes weken lang kwamen we elke
maandagavond bij elkaar om te
picknicken in Stadspark Osdorp. En wie
waren die 'we'? Die 'we' waren dit jaar
vooral enkele Hart van Osdorpers,
samen met een wolk van buurtbewoners, taalcursisten en kinderen van
de kinderclub. Iemand vroeg: 'Waar zijn
de Hart van Osdorpers?' Het antwoord
was: 'Dít zijn de Hart van Osdorpers!'
We zijn immers een buurtkerk en we
hebben geen grenzen die binnen en
buiten markeren. Zodra iemand aanhaakt om welke reden dan ook, is hij of
zij met ons.
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Sociaal Plein
Een project waar we heel veel van
verwachten is het Sociaal Plein. We
zetten op de brede stoep voor NKS33
een tent op, een tafel met stoelen er
omheen, en het plein als sociaal
trefpunt is geboren!

Dit is een schermafbeelding van onze
gebeds-app. Een mooie impressie van
de veelkleurigheid en veeltaligheid van
Hart van Osdorp.
Blijkbaar kan het gebeuren en gebeurt
het in ons midden ook: Gods nieuwe
wereld laat zich zien. Een glimp, maar
toch met zoveel glans dat Gods
welkom, zijn liefde, Jezus voorleven,
navolging en meedoen tot een levende
werkelijkheid worden.
Soms komt in Osdorp even de hemel
op aarde…

# Hoe mooi zou het zijn als de trappen
een schone huiskamer in de buurt kunnen worden!!

Na de zomer hebben we dit gecombineerd met het soepproject. Anders
gezegd, het afhaalpunt voor de soep
verplaatsten we van binnen naar buiten
onder de tent, totdat we door de herfst
van het plein naar binnen werden
gedreven.
Nu is het Sociaal Plein binnen in
NKS33. Het loopt nog niet storm, maar
de aanhouder zal hier winnen. Ook hier
gaat het over relaties, drempels
wegnemen en overwinnen, en de goede
snaar weten te raken. En in de lente zal
onze zichtbaarheid buiten ons weer
gaan helpen.
Buurtcoalitie Schoon Plein
Hart van Osdorp is in 2021 begonnen
is met netwerken in de buurt om te
komen tot een buurtbrede samenwerking om te werken aan een buurtbrede
cultuurverandering om het plein voor
De Kikker (Evertsweertplantsoen) samen als buurtbewoners schoon te
houden, omdat het ‘ons plein’, ja ‘onze
buurthuiskamer’ is. Dit is des te meer
nodig omdat het plein nu wordt omgetoverd tot een groen plein.

Inmiddels zijn de eerste contacten met
de Johannesschool, De Globe, buurtwerkers van Brood & Spelen en de
architect van De Kikker gelegd.
Natuurlijk is dit een kwestie van (heel)
lange adem. Een buurtcultuur verander
je niet in een handomdraai. Maar Hart
van Osdorp ziet hier een kans om de
buurt duurzaam te verenigen rond een
gemeenschappelijk doel.
Dit zal nog meer positieve effecten voor
de buurt meebrengen dan een schoner
Evertsweertplantsoen: publieke familiariteit, afname van gevoelens van onveiligheid en meer onderlinge verbinding
en respect. Er is al veel initiatief om het
plein schoner te krijgen. Maar wat hieraan ontbreekt is eendrachtig samenwerken aan een buurt met een ziel,
met een verhaal en met een
gemeenschappelijk doel. Hiervoor is
ambitie noodzakelijk, alsmede gedeelde
belangen (die zijn er: een schoon en
veilig plein!), relatie (chemie; dat spreek
je niet af, dat moet ontstaan in
contact), organisatie (in plaats van
allerlei losse stukjes organisatie) en
proces (dat ook aangestuurd moet
worden). Hart van Osdorp staat hierbij
niet een groots opgetuigde organisatie
voor ogen maar wel meer coördinatie
van en chemie tussen de verschillende
partijen in de buurt.
Hart van Osdorp: aanwezig in de buurt
In 2021 hebben we, zodra het kon na
de coronamaatregelen onze activiteiten
in NKS33 opgestart en opgeschaald.
We zien wat er anno nu staat met
NKS33 als tref- en middelpunt
nadrukkelijk als een eerste stap op weg
naar
NKS33 als een bruisend
buurtcentrum, een uitvalsbasis
en trefpunt van
verbinding,
participatie en
buurthulpvaardigheid
in en met de buurt.
Een bruisend buurtcentrum bouw je
niet in drie maanden. Relaties en
vertrouwen groeien langzaam, en soms
over jaren.
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Kleurrijke sprekers OpZondag:

Hart van Osdorp | Kerk
Hart van Osdorp is in de buurt aanwezig
zonder er iets terug te vragen. Onze
inspiratiebron hiervoor is de persoon
van Jezus, die dit soort onvoorwaardelijke liefde heeft voorgeleefd.
Weg wandelgangen
Hart van Osdorp is dus behalve een
groep buurtbewoners die leeft en woont
in de buurt ook een familie van Jezus.
Een familie van Jezus leeft van de
wandelgangen, kort en soms lang(er)
spontaan contact, een praatje, een
gebed, een begrijpende blik, een traan,
een lach, een omhelzing – kortom,
familie zijn.
Dat alles is in 2021 maandenlang
onmogelijk door de lockdowns. Om gek
van te worden! Natuurlijk hebben we
heel wat afgebeld, gewhatsappt, ook wel
mits verantwoord
met mensen
afgesproken (vooral buiten wandelen),
maar het spontane praatje en gebed en
dus ook coachen van mensen op de
weg van Jezus in de wandelgangen was
er niet bij. De lockdown heeft ons
beroofd van een belangrijke tool om
mensen te ontmoeten.
Hierdoor zijn mensen (sommige, niet
alle) meer op afstand van elkaar komen
te staan. Heel duidelijk is dat te zien aan
OpZondag (in het najaar 10-20 mensen
live, de rest (50) online). Maar ook voor
andere activiteiten zijn minder makkelijk
mensen te krijgen. Deels uit voorzichtigheid, maar toch vooral ook door coronaslijtage, lijkt het.
OpZondag dichtbij en verder weg
Maar het is niet allemaal en helemaal
somberen! Direct begonnen we op de
eerste zondag van de lockdown in
2020 met onze diensten te streamen.
Dit zijn we sindsdien blijven doen. De
stream wordt door onze eigen mensen
bekeken, en ook door eigen mensen die
uit Amsterdam zijn verhuisd en ook
door anderen die de link van Hart van
Osdorpers krijgen.
Sinds de eerste maanden is de
kwaliteit, inhoudelijk en technisch, met
sprongen vooruit gegaan. Hiervoor
hebben we geïnvesteerd in de nodige
apparatuur, verbindingen en ervaring.

# Een blik achter de schermen van een
onlinedienst (4 april 2021).

Voor de zomer bekeken rond de 70
mensen onze diensten. Hier waren we
blij mee omdat dit betekent dat het
overgrote deel van onze vaste
bezoekers aangesloten bleef.
Na de zomer, toen de maatregelen
werden afgeschaald, kwamen er
ongeveer 10-20 m/v live naar de
diensten en schommelden de views op
YouTube rond de 40-50.

Die getallen hadden we liever andersom willen zien, ook al doen mensen
mee in de livechat. Maar zoals we hierboven al opmerkten: Corona doet ook
Hart van Osdorp geen goed. Goede
gewoontes als naar de kerk komen en
samen de dienst beleven en de adem
van de heilige Geest inademen zijn aan
slijtage onderhevig.
Desalniettemin is het wel een zegen
dat we elke zondag onze diensten
konden en kunnen uitzenden. Veel
mensen kunnen hierdoor nog steeds
aangesloten blijven, ook na vertrek uit
Amsterdam.
Maar een kerk bestaat niet uit diensten
alleen…
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Cursus Leven van Jezus
De diensten beschouwen wij als een
soort nieuwsuitzending, het wekelijkse
journaal van het goede nieuws. Maar
zoals iedereen weet is een journaal met
alle indruk die het kan maken toch ook
een vluchtig medium. Er is meer nodig.
Voor Corona hadden we de woensdagavond als een verdiepende en motiverende onderwijsavond. Een doorstart in
juli 2020 in de Pauluskerk mislukte om
nooit opgehelderde redenen jammerlijk.
Diverse alternatieven en mislukkingen
verder, kwamen we met een werkelijk
vernieuwende cursusreeks onder de
naam: Leven van Jezus.

De cursus Leven van Jezus is een
interactieve cursus met veel zelf
ontdekken en met de doorlopende
vraag aan de deelnemers, hoe ze de
Bijbelteksten uit de cursus willen toepassen op hun hart, in hun hoofd, met
hun handen en… in Hart van Osdorp
en in de buurt.
De cursus kent nu vijf deeltjes. De
reacties van de deelnemers is vaak
positief:
- Het is een verdieping van mijn relatie
met God.
- Hoe bijzonder is het dat God iets heel
anders aan mij duidelijk kan maken
dan aan mijn medecursist. God gaat
met ieder van ons zijn eigen weg.
-Door de cursus is de Bijbel voor mij op
een andere manier gaan spreken. Ik
laat mij erdoor in mijn hart raken. In
plaats van een verslag van gebeurtenissen is het nu het levende woord van
God!

In de cursus zijn alle geleerde lessen
van 15 jaar onderwijs van Hart van
Osdorp gebundeld. Dit heeft gemaakt
dat de cursus weinig uitleg bevat, maar
een curriculum is geworden van
Bijbelteksten die de cursist zelf doorneemt. Het zelf lezen van de Bijbel is
een belangrijke stimulans om wat je
leest ook echt tot je te nemen. De
cursist en leert al lezende weg om zelf
de Bijbel ter hand te nemen en te lezen
en zo niet langer afhankelijk te zijn van
‘de experts’. De cursist wordt van een
consument getransformeerd in een
doener, zogezegd. Niet in een doe-hetzelver, want de cursus voorziet in een
veertiendaags online gesprek in een
vaste groep, waarin de deelnemers
onder begeleiding kunnen uitwisselen
wat ze hebben geleerd en elkaar vragen
kunnen stellen. In Coronatijden gaf dit
ook een belangrijke bonus: elkaar zien
op geregelde basis!
Wat ook belangrijk is, de bijbelstof is
per les gegroepeerd om een thema en
wordt gepresenteerd in teksten voor je
hart, voor je hoofd en voor je leven
(handen).
Begin 2021 ging de cursus van start
met 12 groepen, exclusief drie
individuele trajecten. Dit kwam omdat
we werkelijk met iedereen in Hart van
Osdorp | Kerk contact hebben gemaakt
en uitgenodigd om mee te doen. Al snel
haakten twintig deelnemers af (ook
deze cursus bleek niet voor iedereen
geschikt en zeggen dat je meedoet is
gemakkelijker dan dat ook echt te
doen), maar er waren ook deelnemers

die hun vrienden aanmeldden (nieuwe
kansen, de cursus is immers online)!
Bij het sluiten van dit jaar zijn er 7
groepen. Er zijn 4 groepen die
goeddeels al een jaar bij elkaar zijn en
er zijn uit de overige groepen 3 nieuwe
groepen gevormd. In totaal zijn er nu
40 mensen, die de cursus zijn blijven
volgen en die door drie begeleiders
worden gecoacht. Maar zoals gezegd,
doe je als cursist het leeuwendeel van
de cursus (bijbellezen) helemaal zelf.
Al met al zijn er deelnemers die het
concept (zelf Bijbellezen, luisteren naar
de Geest en toepassen op je leven) snel
oppakken en er zijn broers en zussen
die zelf Bijbellezen erg lastig blijken te
vinden en de begeleiders aansporen
om ‘te zeggen hoe het zit’. Dat laatste
doen ze niet, want juist hierom is de
cursus zoals hij is! Hart van Osdorp wil
mensen afhankelijk maken van Jezus
en niet (!) van cursusbegeleiders.
Meer over deze cursus op
hartvanosdorp.nl
Vragen om innovatie
Zoals gezegd is ook deze cursus niet
voor iedereen geschikt. Bijbellezen is nu
eenmaal een talige bezigheid en vraagt
concentratie. Hoe doe je dat als je niet
zo talig bent of als je hoofd al vol zit met
wat je gevraagd of veelal ongevraagd
bezig houdt? Deze vraag vraagt
opnieuw naar andere en nieuwe vormen van onderwijs en leren.
We prijzen ons gelukkig dat Hart van
Osdorp na bijna 2 jaren coronacrisis
nog meer dan bestaat. Dat verbaast
ons natuurlijk niet. Hart van Osdorp
heeft een vaste rots om op te staan, de
God en Vader van Jezus Christus, die
afmaakt wat hij eens is begonnen.
Toch zien we wel dat Hart van Osdorp
ook niet zonder kleerscheuren door de
crisis komt. Door de lockdowns worden
mensen toch ondanks alle pogingen tot
het tegendeel op afstand van elkaar
gezet. We missen de smeerolie van de
wandelgangen. Ook vraagt een dienst
die ook online wordt uitgezonden
andere dingen van een samenkomst.
Een vergelijking met de TV is snel
getrokken en valt dan natuurlijk in het
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het nadeel van onze stream uit. Ook de
tweetaligheid (OpZondag wordt live
vertaald) vraagt veel van de hoorder of
die nu fysiek of online aanwezig is.
En de coronacrisis heeft de waarde van
online voorgoed bewezen, voor het
geval dat nog niet duidelijk was.
De vraag bij dit alles is nu wat de
coronacrisis ons leert, zodat we van
deze crisis een kans kunnen maken.

# Dit schilderij is nieuw en siert nu als
vaste waarde het decor van onze
zondagse dienst.
De schilder, Simone Rietveld, zegt er
dit over: “Bij Hart van Osdorp verlangen we naar meer aanbidding van God
en naar meer van Jezus in ons midden.
In de Bijbel staat dat God troont op de
lofzang van zijn volk. Dus als wij Hem
aanbidden wordt Hij meer Koning en
dat is nou precies het verlangen van
Hart van Osdorp. Enerzijds stijgt onze
lofzang omhoog en tegelijkertijd komt
God via de Heilige Geest naar beneden
in ons midden. Die wisselwerking geef
ik weer in de S- vorm. Op de foto is het
niet zo goed te zien, maar op de
neerwaartse stroom heb ik gouden
glittertjes gebruikt. De Heilige Geest
geeft sprankeling en Leven in ons
leven en in ons midden! De roodoranje kleuren wijzen naar de
goedheid van God en staan voor vuur,
passie en het verlangen naar meer van
Hem. De mensen op de voorgrond zijn
van alle soorten en maten. Bij God is
iedereen is welkom!”

# De inzameling van kleding voor de kledingverkoop van Hart van Osdorp in
2019 was overweldigend. Lang niet
alles kon uitgestald worden. Zo'n 30 (!)
vuilniszakken met tweedehands kleding
belandden in de opslag. Vanwege
Corona hebben we de afgelopen tijd
geen kledingverkoop kunnen organiseren en dit zal de komende tijd ook nog
niet kunnen. Maar er is nu een goede
plek gevonden voor de kleding. Samen
Lessen leren uit de crisis en deze verzil- met andere spullen wordt de kleding
veren vraagt van Hart van Osdorp om per container naar Ivoorkust gebracht.
telkens nieuwe vormen te vinden om Daar kan het goed gebruikt worden!
terug te gaan naar de bron van ons
leven: Jezus en wat hij heeft gezegd en
gedaan. En dit vraagt op zijn beurt om
bezinning op onze communicatie van
het goede nieuws. Hoe zeggen we het
zo dat het nieuws is? En hoe
communiceren we het zo dat het ook
blijft wat het is: goed nieuws! Voor ons
betekent dit ook de ontwikkeling van een
buurttheologie. Verder ligt voor ons de
uitdaging om een meer hybride kerk
(online/offline) te worden. Ook moet
hier genoemd worden een update van
OpZondag.
Tenslotte, we kijken terug op opnieuw
een veelbewogen jaar. Net als in 2020
speelde in 2021 Corona Nederland,
Amsterdam, Osdorp en dus Hart van
Osdorp parten. We werden afgeremd,
voelden ons onthand en op afstand en
daardoor op achterstand gezet. En we
bedenken dat dit soort welluidende
woorden verwijzen naar het leven
mensen van vlees en bloed en naar hun
verdriet, zoals op 7 november in volle
# Op 7 november herdachten we in de breedte en diepte naar voren kwam.
dienst OpZondag de mensen die het
afgelopen jaar overleden zijn.
Wat zal 2022 ons brengen?
Wat niet ongenoemd mag blijven
# Het nieuwe buurtplan van Hart van
Osdorp Samen met de Buurt 2022 is
onlangs goedgekeurd. Ook in 2022
krijgt Hart van Osdorp van de gemeente
Amsterdam middelen om samen met
de buurt de buurt een beetje mooier te
maken.

We leggen Amsterdam en Osdorp
biddend in de handen van de Heer. Hij
is koning. En hij is goed!

De namen van de overledenen werden
één voor één genoemd en voor ieder
van hen werd een kaarsje aangestoken.
Vanwege Corona waren er dit jaar veel
namen.
# NKS33.
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Nawoord
De bril op van de dankbaarheid!!!

Weliswaar komt er nog steeds teveel op
te weinig mensen neer, maar elke helpende hand is er weer een om God voor
Het jaaroverzicht hierboven leest een te danken!
beetje tobberig. Daar is middenin een
crisis ook wel reden voor. Maar wat zien We danken God dat het ons lukte om na
we als we een andere bril opzetten en de versoepelingen in drie maanden ons
God voor 2021 gaan danken?
buurtwerk offline uit te bouwen in
NKS33.
We danken God dat in het jaar 2021
verreweg de meeste Hart van We danken God dat het idee om taalles
Osdorpers aangesloten bleven, ondanks te verbinden met participatieplaatsen in
dat de helft van het jaar ontmoeting en goede aarde valt.
contact beperkt werd.
We danken God dat ondanks alle We danken God voor de waardering en
beperkingen nieuwe mensen zich bij support van de gemeente Amsterdam
Hart van Osdorp aansloten.
via gebiedsmakelaars en anderen en
financieel.
We danken God dat OpZondag online in
kwaliteit mocht groeien en een We danken God dat hiermee profetieën
belangrijke samenbindende functie had. die hij in 2015 gaf en die toen
onmogelijk leken worden vervuld.
We danken God dat na een vliegende
start aan het eind van het jaar nog altijd We danken God dat woningbouwrond de veertig mensen meedoen aan corporatie Rochdale ons NKS33 nog
het discipelschapstraject van de online steeds ter beschikking stelt.
cursus Leven van Jezus. De cursus
resulteert in een geestelijke groei bij We danken God voor de docenten die de
velen. Gaandeweg vallen er kwartjes taallessen geven, een belangrijke basis
goed nieuws die levensveranderend zijn. van ons buurtwerk.
Oude dingen ruimt de heilige Geest op en
hij plant nieuw denken en nieuw gedrag. We danken God voor de kinderclub
‘Funkids’ en de kinderschaakclub,
We danken God dat diverse groepen van belangrijke plekken voor kwetsbare
de cursus samengroepen en het familie- kinderen.
gevoel van de familie van Jezus terugvinden.
We danken God dat meer en meer
buurtbewoners Hart van Osdorp
Hart van Osdorp online geeft mensen kennen en waarderen.
dichtbij en verder weg de gelegenheid
om aan te haken. We danken God voor We danken God dat buurtbewoners
onvermoede contacten.
beginnen aan te haken bij wat we doen.
We danken God voor de voortrekkers
Het leiderschap van Hart van Osdorp is onder hen.
nog steeds te smal. Maar we danken
God dat gaandeweg 2021 het dagelijks We danken God voor de samenwerking
bestuur groter werd.
met de Protestantse Diaconie en de
Stadsboerderij.
We danken God dat ook de cursus Leven
met Jezus er een leider bij kreeg die We danken God dat de onderlinge
meteen drie groepen voor zijn rekening contacten tussen de Osdorpse kerken
nam.
langzaamaan groeien.
We danken God dat er nieuwe We danken God voor zoveel zegen en
vrijwilligers op staan die taken op zich voor al het andere en persoonlijke wat
nemen en daarmee anderen ontlasten. hier nog ongenoemd blijft.
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