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Hart van Osdorp: hoe zit het ook 
alweer? 

▪ Hart van Osdorp is een buurtkerk, 

▪ samen voor iedereen, 

▪ intercultureel, 

▪ het hart in, met en voor de buurt, 

▪ familie van Jezus, 

▪ gastvrij, gul en eerlijk, 

▪ doet goed zonder er iets voor terug 
te vragen,  

▪ slogan: geloof in de buurt.  
 
2022: een bewogen jaar 

We zijn het al bijna weer vergeten, 
ondergesneeuwd door alles wat er 
daarna is gebeurd. Maar de eerste 
twee maanden van dit jaar zaten we 
toch echt nog in een lockdown.  
Eind februari werden de coronamaat-
regelen in sneltreinvaart afgeschaald. 
Bijna gelijktijdig begint de oorlog in 
Oekraïne en stapelt het ene crisis-
bericht zich op het andere: klimaat-
crisis, stikstofcrisis, boerencrisis, woon-
crisis, energiecrisis, armoedecrisis, en 
meer. Tegelijk neemt het wantrouwen 
jegens de overheid groeiende vormen 
aan. 
 
Hoe is het dan Hart van Osdorp in het 
jaar 2022 vergaan?  
 
2022: een jaar van opkrabbelen en 
verder gaan      
Eind februari, 27 februari om precies te 
zijn, vond Hart van Osdorp zichzelf live 
terug OpZondag: de deuren gingen 
open voor alles en iedereen en het was 
een belevenis om elkaar weer samen (!) 
in levende lijve te ontmoeten en samen 

OpZondag te vieren. We verwelkomden 
voor het eerst in twee jaar 25 
bezoekers, terwijl er zo’n 40 mensen de 
online-stream bekeken.  
 
 
 

Hybride kerk 
Dit brengt ons meteen bij een innovatie 
die de coronatijd ons heeft gebracht: 
Hart van Osdorp-kerk is meer een 
hybride kerk geworden. 
 
Dit betekent dat we de diensten 
OpZondag nog steeds streamen voor 
een wisselend publiek. Wel zien we 
graag dat mensen de dienst live komen 
meemaken (Hart van Osdorp is immers 
een familie en er gaat niets boven 
elkaar in het echt zien en spreken), 
maar veel mensen die de afgelopen 

jaren aanhaakten zijn ook weer vertrok-
ken, naar een ander AZC in den lande, 
naar een nieuw huis, naar soms verder 
weg. Maar online kunnen ze betrokken 
blijven! 
 
Digitale Innovaties  
Meer nadruk op online zorgde in 2022 

voor een aantal innovaties. OpZondag is 
tweetalig en dat is voor sommige 
mensen te veel van het goede. Daarom 
zijn we begonnen om de enkel Neder-
landse versie van het Bijbelverhaal uit 
OpZondag online te zetten. Een extra 
service die door een aantal mensen op 
prijs wordt gesteld. 
 

 
 

Er staan nu al een heel aantal (27) 
verhalen online (te vinden op YouTube). 
 
Daarnaast is de website 
hartvanosdorp.nl meerdere keren ver- 
nieuwd. Het belangrijkste novum is de  

                             31 december 2022 
 

  Jaaroverzicht 2022 

 

 
2022 in hoofdlijn en beeld:  
 

 
Tot 27 februari coronamaatregelen 
(beeld: OpZondag 30 januari). 
 

 
Wat een verschil met bijvoorbeeld 
OpZondag 29 mei. 
 

 
We blijven streamen (OpZondag 15 
mei). 
 
Digitale innovaties: Nederlandstalige 
verhalen op YouTube, Osdorp en 
Buurttheologie op hartvanosdorp.nl en 
vrije toegang (geen betaalmuur) tot de 
belangrijkste content van Hart van 
Osdorp op hennosmit.com. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Contactgegevens: 
Hart van Osdorp 
Postadres: Lomondlaan 78, 1060PL Amsterdam  

Telefoon: 06 1540 2594 
Web: www.hartvanosdorp.nl 
Email: info@hartvanosdorp.nl  

Giften 
IBAN: NL09ABNA0507405943  

T.n.v. Stichting Hart van Osdorp te Amsterdam 

 

http://www.hartvanosdorp.nl/
mailto:info@hartvanosdorp.nl
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“Hart van Osdorp is een buurtkerk. De 
buurt doet iets met ons denken en we 
hopen en bidden dat de aanwezigheid 
van een buurtkerk in haar midden iets 
doet met de buurt!” 

 

 
 
Onder tegel Osdorp op 
hartvanosdorp.nl content over bijvoor-
beeld hoe buurtbewoners bloemen 
naar de bakker brengen of het artikel 
over het vernieuwde en vergroende 
Kikkerplein. Er kan op het plein weer 
volop gespeeld, gesport en gepraat 
worden. 
 

 
 

 
Collage OpZondag 12 juni. 

 

introductie van Buurttheologie. 
 
Buurttheologie   
Wat is Buurttheologie? 
Buurttheologie wordt geïnspireerd door 
Jezus en geprikkeld door de buurt. Dit 
kan alleen in nauw contact zowel met 
Jezus als met de buurt. Buurttheologie 
zoekt naar de betekenis van Jezus voor 

de buurt en is daarom steeds in dubbel 
gesprek, met Jezus en met de buurt. 
Dit dubbelgesprek maakt dat buurt-
theologie door Jezus anders naar de 
buurt gaat kijken en door de buurt weer 
anders naar Jezus. 
Buurttheologie is zo een zoektocht naar 
de relevantie van Jezus voor de buurt. 

Wat kan Jezus echt bijdragen, wanneer 
de buurt haar hart op tafel legt? 
Buurttheologie: luisterend, soms zoe-
kend en dan weer heel duidelijk. Net als 
Hart van Osdorp trouwens! Hart van 
Osdorp is een buurtkerk. De buurt doet 
iets met ons denken en we hopen en 
bidden dat de aanwezigheid van een 
buurtkerk in haar midden iets doet met 
de buurt! 
Inmiddels zijn van Buurttheologie 59 
afleveringen in de vorm van blogs 
verschenen: reflecties op geloof en 
praktijk van een buurtkerk in een 
Osdorpse buurt in haar puurste vorm. 
 
Andere innovaties 
Een andere innovatie op 

hartvanosdorp.nl is de tegel Osdorp: 
hier treft de lezer aandacht voor lokaal 
nieuws uit Osdorp. 
 
Onder het kopje innovatie mag hier ook 
niet de lancering van de website 
hennosmit.com ontbreken. Weliswaar 
een persoonlijke website van een van de 
leiders van Hart van Osdorp, maar toch 

met content die voor het grootste deel 
in de praktijk van Hart van Osdorp is 
geboren en gemaakt. Al dit inhoudelijke 
werk (cursus- en bezinningsmateriaal) 
is op deze website overzichtelijk te 
vinden én gratis te downloaden. 
 
2022: opstarten 

Hart van Osdorp startte in februari dus 
weer helemaal op. (Niet dat we in 
coronatijd stil hadden gezeten! Zie de 
jaaroverzichten van 2020 en 2021.)  
   
 

Hoe zag die opstart eruit? 
De informatie- en nieuwsbrief van 
maart brengt het als volgt in beeld: 
 
OpZondag starten we om 13.00 uur 
met eten (soep en brood en lekkers), 
daarna gaan we verder met muziek (al 
dan niet live), een interactief gebed, 
bijbeluitleg, en na de zegen is er weer 

de wandelgang met koffie, thee en koek 
en met gebed, meeleven, huilen en 
lachen. We leven mee als mensen nog 
langer moeten wachten op een 
beslissing van de IND of tobben met 
hun gezondheid. We zegenen mensen 
met vrede als ze stress hebben of 
luisteren eenvoudig naar indruk maken-

de verhalen, waar we ook geen 
antwoord of oplossing voor hebben of 
we zijn eenvoudig blij als kinderen hun 
mooie tekeningen uitdelen die ze tijdens 
de dienst hebben gemaakt. 
 
In de bijbeluitleg OpZondag proberen 
we in te spreken op de actualiteit en 
het eten met Jezus als krachtbron te 
presenteren en te leren beleven. 
 
De onlinecursus (4 Nederlandse en 2 
Farsigroepen) gaat zijn derde aflevering 
in met een boekje over de heilige Geest. 
Meer dan 30 mensen zijn van de partij 
en doen enthousiast mee. Na twee 
boekjes worden we niet teleurgesteld in 
de beloften van God dat zijn woord 

geestelijke groei oplevert. Mensen 
zeggen dat ze veel leren en dat hun 
geloof en dus hun geloofsleven 
verandert.   
 
Opstarten in de buurt (maart) 
“In de buurt zijn de taallessen weer live, 
maakt de kinderclub furore en is er een 
kinderschaakclub gestart, die een 

heuse wachtlijst heeft. De wandelgroep 
ligt even stil (blessures) en de 
naailessen en een breiclub staan op 
het punt van beginnen. We maken nog 
steeds schoon op straat en op het 
schoolplein. We delen elke woensdag 
soep uit en maken daar elke keer 
opnieuw mensen enorm blij mee. En als 

het weer het enigszins gaat toelaten 
zetten we weer pontificaal voor 
nummer 33 een tent op, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat is ons 
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Sociaal Plein 29 juni. 
 

 
Open tuin op 25 maart.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensen ontmoeten. 
 

 
Kerstengelen van 2021. 
 

 
 

 
Brood en beker van Jezus delen (12 
juni). 

 

Sociaal Plein, waar we veel van 
verwachten. Het wordt weer lente, dus 
de tuinen van Hart van Osdorp gaan 
ook weer open. En Hart van Osdorp 
krijgt een rol in de opening van het plein 
voor De Kikker. De hele buurt wil de 
opening aangrijpen als een moment om 
een schoon, mooi en nieuw plein op de 

kaart te zetten en het schoon, heel en 
nieuw en mooi te houden.”  
Overigens kreeg Hart van Osdorp die 
rol niet. We waren wel bij de opening en 
maakten onze rol in 2022 op een 
andere manier waar. 
 

 
 
Mensen voorop 

Terecht maakt vermelde nieuwsbrief na 
deze opsomming uit de praktijk deze 
belangrijke kanttekening:  
“Een hele optocht van activiteiten dus, 
maar als we vertragen en inzoomen, 
dan zien we dat we mensen ontmoeten. 
Op Taalcafé komen hun angsten voor 
de oorlog in Oekraïne ter sprake. 
Rondom de soep zijn gesprekjes over 
verlies van geliefden, rouw, schulden en 
de vreemde Nederlandse cultuur. Op de 
kinderschaakclub hebben we het over 
respect voor elkaar. In de buurt 
sjouwen we met spullen en bidden we 
voor mensen als het mag en sommigen 
wijzen ons op de kerstengel die ze met 
kerst (2021) gekregen hebben en die 

nog steeds aan de muur hangt en hen 
blij maakt.” 
  
Opstarten is (deels) opnieuw beginnen 
Opstarten is fijn en een weldaad “dat 
het weer kan”, maar beginnen was 
deels ook opnieuw beginnen bij het 
begin. Zo was er voor OpZondag van 
alles te regelen: maaltijden, koken, ta-
fels dekken en afruimen, een nieuwe 
Paaskaars (!) en andere kaarsen kopen, 
een andere beamer, nieuwe camera, 
stoepbord repareren en meer. 
Maar – veel belangrijker – ook bleek   
 

dat het DNA van Hart van Osdorp 
waarop OpZondag drijft (jij bent altijd 
welkom; het gaat niet om mij; ik oordeel 
niet; ik stel mij dienstbaar op) hier en 
daar was geërodeerd of verdampt. 
Het kostte veel tijd en onderling 
gesprek om met elkaar ons DNA weer 
scherp op ons netvlies te krijgen. 

 
Karwei 
En eigenlijk zijn we daar nog steeds 
mee bezig. Corona heeft mensen 
veranderd. Het lijkt er op dat we met 
z’n allen meer met onszelf bezig zijn. 
Misschien is dit ook wel een (voor-
lopige) uitkomst van een al langer lo-
pend proces in onze samenleving. Voor 
Hart van Osdorp betekende dit dat kerk 
en buurt in 2022 meer uit elkaar 
kwamen te liggen. Anders gezegd, Hart 
van Osdorp kerk is een familie van 
Jezus en los daarvan is een andere 
community rondom het buurtwerk van 
Hart van Osdorp aan het ontstaan. Een 
deel van deze buurtcommunity zocht de 
kerkcommunity op. En zo versterkt het 
een weer het andere. 
Nu hebben veel mensen in onze familie 
van Jezus hun handen behoorlijk vol 
aan zichzelf en hun leven. Dat verklaart 
voor een deel de hier geschetste 
ontwikkeling. Met hart, hoofd en han-
den boordevol kun je eenvoudigweg de 
buurt er niet meer bij hebben! 

Toch is het de vraag of we er hiermee 
uit zijn. Zou het kunnen dat ook ons 
verstaan van het goede nieuws 
meespeelt in de keuzes die we maken?  

 
Eten met Jezus 
Komen we bij een andere innovatie uit 
2022. Sinds de opstart in februari zijn 
we begonnen om elke OpZondag te 

eten met Jezus (zoals het avondmaal of 
de eucharistie in Osdorps idioom heet). 
En op aanraden van de Raad van 
Toezicht van Hart van Osdorp doen we 
dat sinds medio november tijdens de 
gezamenlijke maaltijd: we openen met 
het breken van het brood van Jezus en 
sluiten de maaltijd af met de beker van 
Jezus. Eten met Jezus laat ons scherp 
zien, horen en proeven waar het goede 
nieuws over gaat: het brood van Jezus 
is een medicijn voor ons hart. We 
ontvangen de liefde van Jezus. En zo 
krijgen we de liefde om ons eigen leven 
te 
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“Hart van Osdorp wil een gastvrije en 
gulle familie van Jezus in de buurt 
zijn!”  
 

Amsterdam is met haar immanente, 
individualistische en materialistische 
levenssfeer zo post- en non-christelijk 
dat het goede nieuws alleen kan landen 
als we eerst een nieuw vertrouwen 
scheppen door goed te doen. Een 
cultuur met ervaring en echtheid als 
poortwachters vraagt om een 
ervaringsgerichte insteek. Denk hierbij 
aan onvoorwaardelijk goed doen in de 
buurt en aan liefdevolle families van 
Jezus, die echt en eerlijk (authentiek) 
zijn. Zo kan het goede nieuws worden 
ervaren en aan gezag winnen zonder 
onmiddellijk te sneuvelen in het 
spervuur van het postmodernisme. 
  
Deze groepen (families) die het goede 
nieuws belichamen hebben Jezus zelf als 
aantrekkelijk en duidelijk middelpunt. 
Daarom gaat het er in allerlei opzichten 
anders aan toe dan in de stad. Alleen al 
het ontbreken van duidelijke buiten-
grenzen valt op in een cultuur die bol 
staat van polarisatie en discriminatie. Dit 
sluit ook aan bij het diep gevoeld 
verlangen in de stad om erbij te horen. 
Maar het meest sprekend is het eten 
met de Heer als wekelijkse wakeup-call. 
Hier wordt de kerk sterk en gul van. 
Sterk door het ontvangen van 
onvoorwaardelijke liefde en vergeving. 
En gul en vrijgevig door het breken van 
het brood. 
  
Zo wijst de heilige Geest ons dikke ik een 
andere richting en nodigt hij ons uit tot 
een geestdriftig leven. Hier horen 
uitdrukkelijk de bijzondere krachten van 
de Geest bij. In een ervarings-cultuur zal 
ongeestelijke tegenstand vaak pas 
ontmanteld worden in confrontatie met 
kracht. En tegenover een cultuur die de 
hemel boven zich heeft dichtgetrokken 
mogen we de vriendschap met God, de 
Vader, beoefenen. God is hier. 
  
Wat staat hier? 
Een zoektocht naar de toekomst van 
Hart van Osdorp: liefdevolle families van 
Jezus in de buurt die vriendschap met 
God hebben, de kracht van de heilige 
Geest kennen en Jezus vieren als hun 
middelpunt door elke week (of dagelijks) 
met hem te eten. 
  
Zou dit de toekomst van Hart van 
Osdorp kunnen zijn? 
 

te breken en te delen. Jezus doet het 
ons voor: we nemen het brood (onszelf), 
zoals hij zichzelf nam. Niet omdat het 
moet. Nee, we danken God. En we 
breken onszelf, zoals Jezus zichzelf brak 
en we delen uit, zoals Jezus zijn leven 
uitdeelde. Nemen-danken-breken-geven: 
een krachtige en onuitputtelijke inspira-

tie om de liefde van Jezus vrij en gratis 
te ontvangen en vervolgens royaal en 
gul door te geven. Hart van Osdorp wil 
een gastvrije en gulle familie van Jezus 
in de buurt zijn! Nu, van eten met Jezus 
kun je sterk en gul worden. 
Eten met Jezus brengt ons bij het lijden 
van Jezus, zijn lichaam en bloed. Zo legt  
het ons de vraag voor: Wat is voor ons 
in Osdorp lijden in deze wereld? Wel, 
dat kan natuurlijk allerlei vormen 
aannemen, en dat doet het ook. Een-

zaamheid, ziekte, geldgebrek, relatie-
problemen, depressie en wat niet al 
maakt dat het leven een lijdensweg kan 
worden. 
Maar wat is in Osdorp nu lijden in 
Jezus’ naam? Misschien is de ultieme 
test in onze tijd wel de vraag of we tijd 
hebben voor God. Heel vaak zeggen we 
als de kerk of andere mensen een 
beroep op ons doen: “Ik heb geen tijd.” 
Maar Jezus zegt in Matteüs 6:33: 
“Houd je bezig met Gods nieuwe wereld 
en doe wat God van je vraagt. Dan zal 
God je al die andere dingen ook geven.” 

Wie wil niet alleen het brood, maar ook 
zijn leven en zijn prioriteiten breken en 
zijn tijd geven aan God en de mensen? 
Gelezen met de bril van onze tijd vragen 
brood en beker van Jezus in onze tijd 
ook onze tijd van ons. 
 
Inspiratie 
Hierboven viel het woord inspiratie. 

Daarvan zullen we het toch moeten 
hebben als Hart van Osdorp. We 
hebben niets aan opgelegde regels of 
zielloze gewoontes. Eenvoudig omdat 
dat alles niet werkt. Iemand die ons in 
2022 inspireerde was Dietrich 
Bonhoeffer. Hij was een van de 
belangrijkste theologen uit de 20e eeuw 
en werd door de nazi’s vermoord. 
Vanuit zijn gevangeniscel speurde hij de 
toekomst af en zag hij een tijd komen – 
onze tijd (!) – waarin de kerk gemar-
ginaliseerd zou worden en waarin veel, 
 
 

 
 

of de meeste, mensen, niet open 
zouden staan voor het goede nieuws.  
Wat blijft de kerk dan nog over om te 
doen? Volgens Bonhoeffer is het 
belangrijk om ons geloof te blijven 
oefenen in de kerkdienst (1). Daarnaast 
moeten we (node!) accepteren dat 
weinig mensen het goede nieuws 

accepteren (2).  
Blijft over: liefhebben, dienen en het 
goede doen voor God en de mensen 
(3), in de hoop dat er een tijd zal komen 
waarin mensen het goede nieuws wel 
weer willen horen (4). 
Behalve liefhebben, dienen en goed 
doen bepleitte Bonhoeffer om telkens 
bij Jezus nieuwe hoop en moed te 
putten, en wel met name stil te staan 
bij het kruis van Christus. Daar lijkt God 
immers afwezig, zoals hij in onze 

samenleving voor veel mensen ook de 
afwezige is. Maar juist bij het kruis 
kunnen we leren dat God wel degelijk 
aanwezig is, ook al lijkt hij zich te 
hebben verborgen (5). Van het kruis 
leren we ook dat lijden in het centrum 
van onze geloofsbeleving staat. We 
leren van Jezus dan ook te lijden in 
deze wereld (6).  
Zijn we opnieuw bij de tafel waaraan 
Jezus het brood breekt. We zitten stil – 
elke OpZondag – bij dit centrum van 
ons geloof, ja, bij Jezus zelf: hij nam een 
brood, dankte God, brak het en gaf het 

aan zijn leerlingen. Nemen – danken – 
breken – geven, zo doet Jezus en zo 
mogen wij ook doen, in zijn naam en 
met de kracht van de heilige Geest. 
 
Geen wonder dat wij in 2022 eten met 
Jezus steeds belangrijker zijn gaan 
vinden. Het wijst ons de weg… 
 

Goed doen in de buurt 
En hoe kan die weg er dan praktisch 
uitzien? 
 
Een voorbeeld is het verhaal van de 
soeppastor. In samenwerking met 
verschillende partijen (Diaconie PKN en 
Stadsboerderij) brengt Hart van 
Osdorp soep rond in de buurt. Elke 
week gaan tientallen tonnetjes de buurt 
in. Vier/vijf vrijwilligers brengen de 
soep aan huis. Het is een klein gebaar, 
waarvan de meegebrachte aandacht  
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“Goed doen, en wel onbekommerd en 
onbevangen en onvoorwaardelijk. 
Dat is gelovig leven in de buurt anno 
nu.” 
 

 
Kijkje in de keuken van de soep (12 
oktober). 
 

 
De gemeente Amsterdam brengt de zoge-
naamde Amsterdamkrant uit. Op de 
voorpagina van het novembernummer prijkt 
een foto van de kinderclub van Hart van 
Osdorp. 
 
In de tekst onder de foto staat onder meer 
dit:  
“Lichtjes zijn overal in de stad. (…) Ook 
mensen kunnen een licht zijn, in het leven 
van een ander.  
 
Veel Amsterdammers zijn erg belangrijk in 
het leven van mensen om hen heen. 
Gertrude de Rooij is vrijwilliger bij Hart van 
Osdorp. Ze is een steun en toeverlaat voor 
veel kinderen in de buurt. Zij kunnen met 
alles bij haar terecht, ook voor gezelligheid. 
Zoals op de foto, waarop ze een spelletje 
speelt met een groepje vriendinnen. Kijk voor 
meer informatie op hartvanosdorp.nl.” 

 

en het praatje verreweg het 
belangrijkste is. En soms komt van het 
een het ander. 
Zo bracht de pastor van Hart van 
Osdorp het afgelopen half jaar elke 
week twee soepjes naar het adres van 
twee buurtbewoners. Een klein praatje 
af en toe, en dat was het. Totdat een 
van de twee plotseling op haar sterfbed 
komt te liggen. Op dat moment vraagt 
de pastor of hij aan het bed een gebed 
mag doen. “Ja, maar niet te lang, 
hoor!”.  
En zo gebeurde het. Er was voldoende 
vertrouwen voor nog een gebed de 
volgende dag en voor een zalving met 

olie een paar dagen later. En toen werd 
de ‘soeppastor’ gevraagd om de 
uitvaart te doen. En dat werd een 
indrukwekkende gebeurtenis met aan-
dacht voor God, precies op maat van de 
nabestaanden, die niet van poespas 
zeggen te houden. Iemand die verklaar-
de niet te geloven klampt de pastor na 
de dienst aan: “Die passage over God 
waarmee u begon, heeft me echt 
getroffen.” 
Waar een klein gebaar al niet toe kan 
leiden. Dit is kerk-aanwezig-in-de-buurt- 
anno-nu. Met aandacht, een luisterend 
oor, een klein gebaar, goed doende voor 
de mensen. Als er iets van komt is het 
goed, en als er niet meer van komt dan 
het eten van lekkere soep, is het ook 

goed gedaan. 
 
Een ander voorbeeld van onbekommerd 
en onvoorwaardelijk goed doen in 

Osdorp is de kinderclub Funkids. Dit is 
een thuis geworden voor veel kinderen 

uit de buurt en doet sommige kinderen 
verzuchten: “Ik zou wel in de kinderclub 

willen wonen.” Zo’n zinnetje zegt veel. 
Voor de goede verstaander schrijnt het, 
maar het laat ook iets zien van wat – 
opnieuw – goed doen kan doen.  
Recent onderzoek laat zien dat veel 
kinderen uit buurten zoals die van Hart 
van Osdorp veel stress ervaren omdat 
ze de stress van hun ouders aanvoelen 
en zo gaan delen. De stress slaat over. 

Wat dan van enorm belang en waarde 
is, zijn goede en zorgeloze ervaringen 
gevuld met positieve aandacht. 
 
Goed doen dus, en wel onbekommerd  
 
  
 
 

en onbevangen en onvoorwaardelijk. 
Dat is gelovig leven in de buurt anno nu. 
 
Een derde voorbeeld van goed doen in 
Osdorp is het Sociaal Plein. Als het 
weer het toelaat en de stoep schoon is, 
slaan we letterlijk onze tent op om op 
de stoep soep te schenken en uit te 
delen. Het idee is dat we achter de 
voordeur vandaan komen en meer 
zichtbaar worden in de buurt. En dat 
werkt. De tent trekt bekijks en voordat 
we het weten, ontstaat er zoiets als 
een zoete inval. 
 

 
 
Aanwezig zijn en onbekommerd goed 
doen. Dat is het dus. Eigenlijk is het niet 
eens moeilijk. Niet langer praten, 
gewoon doen. Of om een oud gezegde 
van Hart van Osdorp weer eens van 
stal te halen: doen is het nieuwe 
praten! 
 
Overigens hebben we toch vaker 
binnen gezeten dan buiten. Niet alleen 
is de Nierkerkestraat een vrij koude en 
tochtige en winderige plek (grootste 
deel van de dag uit de zon), maar ook 
de letterlijk manshoge bergen straatvuil 

pal voor de deur maakten het maanden 
lang niet bepaald tot een aangenaam 
verpozen buiten.  
 

 
 
Het hele pand waar in de plint ons 

kleine buurthuisje is gevestigd, werd 
voorzien van nieuwe bewoners. 
Tijdelijke huur! Dat maakt dat bijna 
iedereen eruit moest en nieuwe 
bewoners er weer in trokken. 
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Hartjes van welkom uitdelen in de 
Nierkerkestraat. 
 

 
Vrij Leven. 
 
 
 

Buurthuis 33 
Dat brengt ons bij Buurthuis 33! Want 
zo hebben we ons pandje in 2022 
omgedoopt. 
De verhuizing van het hele blok duurde 
maanden. En zelfs nu is nog niet elke 
woning weer bewoond. Wat dit 

betekent voor de sociale cohesie in de 
buurt laat zich raden. Maar we hebben 
van de nood een kans proberen te 
maken: we hebben bij iedereen aan-
gebeld en inmiddels hebben we veertig 
van de zeventig nieuwe bewoners 
gesproken en hen welkom geheten in 
de Nierkerkestraat en hen verteld dat 
er op nummer 33 een buurthuis is 
gevestigd. 
Dit levert enthousiaste en soms ook 
gereserveerde reacties op. Maar met 

diverse mensen is al contact gegroeid. 
We zijn benieuwd wat ons dit verder 
gaat brengen. Hart van Osdorp is er 
immers niet zomaar voor de buurt. 
Nee, wij zijn er met de buurt voor de 

buurt ofwel samen in de buurt en 
samen voor de buurt. En dat ‘samen’ is 
een heel verschil! 
 
De folder links hebben we uitgedeeld. 
Met op de voorkant: wat we in 
Buurthuis 33 al doen. En op de 
achterkant een aantal suggesties over 
wat we met elkaar zouden kunnen doen. 
Maar we vertellen erbij dat alle ideeën 
die passen bij Buurthuis 33 (en dat is al 
gauw het geval) welkom zijn. 
 
Natuurlijk hebben we ook in 2022 weer 
een kerstactie gedaan: vooraf aan kerst 
opnieuw aangebeld en de mensen een 

kerstster gegeven. Het is elke keer 
weer opmerkelijk hoe een klein gebaar 

grotelijks wordt gewaardeerd! 
 
Het geloof blijven oefenen 
Bonhoeffer raadde aan om niet op te 
houden het geloof te oefenen. Dat is 
ook wat Hart van Osdorp doet. Soms 
zijn er OpZondag 20 mensen, soms 30, 
soms 40 of meer. We eten elke zondag 
met Jezus, en in 2022 hebben we 1 
kindje opgedragen (5 juni), en 1 kindje 
(12 juni) en 2 volwassenen (3 juli) 
gedoopt. Allemaal in verschillende 
feestelijke diensten. Ja, dat kan 
allemaal. Hart van Osdorp is geen kerk 
  
 
 
 

met exclusieve opvattingen over de 
doop. In Osdorp beslissen de ouders 
zelf of zij hun kindje laten dopen of niet. 
En dopen van volwassenen doen we bij 
voorkeur door onderdompeling, maar 
ook weer niet als dat niet kan. Zo 
kunnen we moeilijk mensen met 

rolstoel en al het doopbad inrijden… 
Dus hebben we dat in de voorbije jaren 
met besprenkeling (of volle emmers (!)) 
gedaan.  
Op 26 juni hadden we onze tweede Vrij 
Leven-kerkdienst. Met meer uitleg over 
genezend en bevrijdend gebed en met 
praktische gebedsoefeningen, die we 
met z’n allen hardop en door elkaar als 
met één stem baden. In de kerk 
oefenden we zo al in wat ieder thuis in 
zijn of haar besloten stilte met God zelf 

verder kon voortzetten.  
Maar wat is het mooi en goed om ons 
geloof te oefenen. Een hele maand juni 
lang was het elke week feest, met 
brood en beker, met gebed, en met 

water en Geest! 
 
Overigens lag het in de bedoeling om 
elke maand een Vrij Leven-kerkdienst te 
houden, als een soort maandelijks 
weerkerend event en feest. Dat is niet 
gelukt. Dit initiatief was wel oké, maar 
er werd toch niet al te enthousiast 
naar uitgekeken. Het kwam dus te 
vroeg of het was eenvoudig nu niet de 
tijd… Niet alles lukt in Hart van Osdorp 
of anders gezegd: van de tien nieuwe 
dingen lukt er vaak maar een. Maar 
dan heb je ook wat! 
 
Het geloof blijven oefenen. Dat gebeurt 

in Hart van Osdorp ook in de wandel-
gangen rond OpZondag. Mensen ont-

moeten, praten, luisteren, lachen, 
huilen en meeleven. En vooral bidden en 
zegenen en zalven met olie. Zo oefenen 
wij ons geloof en zoeken we ook naar 
nieuwe, hedendaagse, Osdorpse prak-
tijken en idioom voor Gods hoop en 
troost en vernieuwing van ons leven. 
 
Dooplessen   
Hierboven schreven we over dopen. 
Een vernieuwing in 2022 was de 
dooples. In drie afleveringen je voorbe-
reiden op je doop: we hebben de eerste 
les uitgebreid stil gestaan bij de beteke-   
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De doop is een van de belangrijkste 
momenten uit een mensenleven. Toch 
is het moment zelf in een tel gedaan.  
Daarom zoeken we naar vormen om er 
langer bij stil te staan. Zo dopen we 
iemand met een zwarte sjaal om als 
symbool van het oude leven dat hij/zij 
na gedoopt te zijn van zich werpt en in 
het doopwater achter laat. Na de doop 
is er uitgebreid aandacht voor een 
zegening en zalving van de dopeling 
met olie. Daarna steken we voor 
iedere dopeling zijn of haar eigen 
doopkaars aan met de vlam van de 
paaskaars: het licht van Jezus is in 
jouw leven gekomen. En natuurlijk 
vertellen de dopelingen vooraf aan 
hun doop uitgebreid waarom ze 
gedoopt willen worden en hoe het 
zover is gekomen. 
 
Ergens lazen we het volgende: 
“Mensen met weinig geld zijn veel 
afhankelijker van de mogelijkheden in 
eigen buurt. Het helpt als er in de 
buurt een plek is waar je welkom bent 
en je je op kan warmen, er 
mogelijkheden zijn voor aanspraak, 
voor gezelligheid, om je te 
ontwikkelen, mensen te leren kennen, 
als vrijwilliger van betekenis te zijn, 
voor taalontwikkeling. Belangrijk is 
een voedseluitgifte en mogelijkheden 
voor weinig geld een maaltijd of 
kleding te krijgen. Is er goede en snelle 
hulp met officiële brieven, je 
administratie, het contact met de 
woningbouw of het aanvragen van een 
regeling? (…) Juist in de buurt zijn de 
initiatieven die mensen in armoede 
met raad en daad steunen, perspectief 
bieden, sterkend zijn in het 
vertrouwen er toe te doen een opstap 
naar verbetering van eigen omstandig-
heden.”  
 
Waarvan acte! 
En daarom is Buurthuis 33 in de buurt. 
 
 
 

 
 

nis van de doop. De doop is een 
begrafenis met Jezus en een opstaan in 
een nieuw leven dat hier en nu ter 
plekke met en in de doop gebeurt. 
In de tweede les bespraken we uitvoerig 
dat de doop een liefdeskeus is voor 
Jezus. Jezus kiest voor ons en wij 
kiezen voor hem. Dit vraagt van ons 
toewijding, liefde en trouw, zoals hij ons 
toegewijd en trouw is! In de derde les 
namen de dopelingen biddend afscheid 
van hun oude leven en verwelkomden zij 
door middel van een uitgebreide 
geloofsbelijdenis Gods nieuwe wereld. 
Ook kregen zij de wapenrusting van 
Efeziërs 6 mee als een gebedstool voor 

elke dag. Zo bereidden zij zich biddend 
voor op hun doop. 
 
Community bouwen in de buurt   

Traditiegetrouw vierden wij dit jaar 
weer de zomer in Stadspark Osdorp 
met picknicken. Het is al een jarenlange 
traditie, maar ook elk jaar weer anders. 

Dit jaar stond opnieuw in het teken van 
gezelligheid, maar er gebeurde iets 
bijzonders dat Hart van Osdorp 
veranderd heeft!  
Heel bijzonder was dat we veel nieuwe 
buurtbewoners op de picknick mochten 
begroeten.  
Sommigen vonden meteen hun weg 
naar OpZondag en blijven zich verbazen 
dat er zoiets moois (!) zo dichtbij in de 
buurt (!) bestaat. 
Ja, wij zijn er wel aan gewend. Maar 
een groep mensen die elke zondag rond 
Jezus samenkomt en waar aandacht 

en liefde gewoon is of in ieder geval de 
droom – dat is en blijft bijzonder.  
Met opzet schrijven we hierboven over 
een droom. Want natuurlijk is Hart van 

Osdorp niet volmaakt. Want we 
bestaan uit onvolmaakte mensen, maar 
uit mensen die Jezus opzoeken – dat 
maakt het verschil. 
 
En er gebeurde tijdens de picknick 
meer. Buurtbewoners, vooral moeders 
en kinderen, vonden elkaar en raakten 
verbonden. Er ontstond iets van een 

community. 
In de nieuwsbrief van september wordt 
er enthousiast over geschreven: “Er is 
rond kinderclub Funkids een heuse 
community (aan het) ontstaan van kin- 
 
 
 

 

deren met hun ouders, met de 
kinderclub in de Nierkerkestraat als 
brandpunt. Kinderclub is: spelen, leren, 
knutselen, moestuinieren, schaken met 
juf Gertrude en meester Henno en 
meer. Maar het belangrijkste is 
natuurlijk de aandacht, het ontmoeten, 
sociaal contact, leren met elkaar 
omgaan, en nu dus ook steeds meer 
betrokkenheid van ouders. 
Zoiets ontstaat en is niet te 
organiseren. Wel kunnen we 
voorwaarden scheppen dat zoiets kan 
ontstaan. Hulde daarom aan de 
kinderwerkers en aan alle ouders die 
meehelpen! 

Tijdens de jaarlijkse feestweek (= 1 
week speel- en spelmiddagen in een 
buurthuis verderop) waren er per 
middag 50 tot 60 kinderen. En op een 

dag daarna in een speelhal nam de 
leiding 30 buurtkinderen onder haar 
hoede. En de ouders kwamen spontaan 
meegenieten....” 

 
Het begon met de picknick 
Dit alles wat begon met de picknick in 
het park leidde ertoe dat in november 
 

 
 
de kinderclub werd gesplitst (want >50 
kinderen komen) in twee groepen op 
vrijdagmiddag en -avond. Ook de 
kinderschaakclub bleek zo populair dat 
er nu twee schaakgroepen (van 6 kin-

deren) bestaan op donderdag- en 
vrijdagavond. En de moeders laten zich 
niet onbetuigd: ze komen meehelpen 
en/of vormen een heuse buurtmoe-
ders-community!  
 
Overigens duurde het maar even of een 
lid van de stadsdeelcommissie van 
stadsdeel Nieuw-West was te gast bij 

de kinderschaakclub. Ze werd geïntro-
duceerd als de ‘bijna-burgemeester’.  
En ze was laaiend enthousiast over “dit 
positieve initiatief in de buurt”.   
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“Pas geleden merkte iemand tegen de 
gebiedsmakelaar op dat onze buurt 
geen ziel heeft. Hij antwoordde: 
“Maar dat zijn jullie!”  
 
“Jullie zijn onze ogen en oren in de 
buurt.” 
 
De update van de taallessen in juni 
leert dat er 26 unieke cursisten zijn, 
waarvan sommigen zelfs aan drie 
groepen deelnemen, om sneller 
vorderingen te maken. Een inkijkje in 
het Taalcafé laat zien dat de sfeer 
goed is: humor, praten, ook over 
persoonlijke dingen, en graag willen 
leren maken de lessen helemaal af! 
 

 
 

 
Kledingverkoop 2.0. 

 

 

Op 14 september kwam het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Amsterdam 
Nieuw-West in Buurthuis 33 op bezoek. 

We showden hen onze ruimtes. Maar 
omdat het klein is, was dat natuurlijk 
snel gedaan. Toen was er koffie en een 
gesprek. 

Het DB werd door gebiedsmakelaars 
door de buurt geleid en kwam de buurt 
proeven en informatie ophalen. We 
vertelden wat Hart van Osdorp zoal in 
de buurt doet (zie boven) en dat veel 
buurtbewoners de weg naar ons weten 
te vinden. De gemeente vindt informele 
partijen zoals Hart van Osdorp van 
steeds grotere waarde in de buurten 
van de stad, omdat het voor de 
gemeente (= organisatie en instantie, 
die door velen al gauw op een afstand 
ervaren wordt of nog erger gewan-
trouwd) erg moeilijk is om buurtbe-
woners persoonlijk te bereiken. “Jullie 
zijn onze ogen en oren in de buurt.” 
Omdat informele zorg, als Hart van 
Osdorp biedt, laagdrempelig is en 
duurzaam aanwezig, zien en horen we 
veel meer dan het stadhuis doorgaans 
bereikt. Pas geleden merkte iemand 
tegen de gebiedsmakelaar op dat onze 
buurt geen ziel heeft. Hij antwoordde: 
“Maar dat zijn jullie!”  
Hart van Osdorp gelooft in de 
aanwezigheid van de kerk in de buurten 

van onze stad. En dat wordt gezien door 
de gemeente en wat meer is ervaren 
door buurtbewoners. Ziel van de buurt, 
oog en oor van de gemeente – dat is 
dus wat een buurtkerk kan zijn, niet 
(alleen) in eigen ogen, maar juist ook in 
die van anderen.  
Stad op een berg, zoiets dus. Het mooie 
van een buurtkerk is dat je helemaal 

geen moeite hoeft te doen om te 
zoeken naar toepassingen van de 
woorden van Jezus. De heilige Geest 
gaat ons voor. 
 
En verder in 2022 
De zorgen over de stijgende inflatie en 
de energiearmoede zijn wijd verspreid 

in Osdorp. Daarom zijn informele 
partijen, en dus Hart van Osdorp, 
gevraagd om een energiespreekuur te 
houden. Elke woensdag is er nu 
spreekuur. En als je niet kunt, maken we 
een afspraak. Want spreekuren werken 
maar matig     
 
 
  

maar matig in buurten als de onze. Dat 
blijkt ook wel, want het loopt nog niet 
storm. Toch hebben we sinds de 

opening wel aanloop en helpen we 
allerlei mensen met energievragen, 
maar ook met verkeersboetes, een 
andere zorgverzekering, bellen met het 

ziekenhuis voor een afspraak, brieven 
lezen en meer. 
 
Ons soepproject groeit richting de 50 
afnemers. Het project heeft potentie en 
we gaan kijken hoe we die in 2023 
kunnen verzilveren. Zeker nu de 
energiearmoede toeneemt en daar-
door de schaamte en het isolement en 
dus de eenzaamheid, is een tonnetje 
soep en vooral het contact daarbij  
welkom goed nieuws. We gaan kijken 
hoeveel meer mensen we op deze 
manier blij kunnen maken. Nu het soep-
project groeit, hebben we een 
buurvrouw gevraagd een extra pan 
soep te maken. Dat doet ze graag in 
Buurthuis 33. 
 
Er zijn al vier afleveringen geweest van 
de BBLC (BuurtBijbelLeesClub) bij een 
buurtbewoner aan huis. Goede ge-
sprekken over die bijzondere Bijbel. 
 
Sinds de zomer weten buurtouders 
met hun kinderen OpZondag te vinden. 

Zodoende is er weer een bruisende 
kinderbijbelclub OpZondag. 
 
Op 5 november beleefde de kleding-
verkoop van Hart van Osdorp een 
heuse wederopstanding.  
Nu sloot de kledingverkoop aan bij een 
duurzaamheidsmarkt in de Stadsboer-
derij. Het werd een duurzame inspira-

tiedag, waar buurtbewoners van alles 
konden doen en ontdekken rond het 
thema duurzaamheid. En Hart van 
Osdorp sloot dus aan met de kleding-
verkoop. Maar kleinschaliger dan vroe-
ger en daardoor met meer gelegenheid 
voor ontmoeting en gesprek. Maar nog 
steeds met prachtige kleren (dit keer 

veel kinderkleding) voor de vertrouwde 
lage prijzen of voor niks. 
 
Er zijn weer veel kleren, soms met 
tassen vol, weggegaan. De opbrengst 
was dit keer voor ‘Hart van Osdorp 
helpt. Een fonds waarmee Hart van 
Osdorp buurtbewoners in nood de 
helpende hand biedt. We zijn vast van 
plan om samen met de Stadsboerderij 
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Hart van Osdorp gaat met de buurt 
een buurtbrede coalitie ‘Schoon 
Kikkerplein’ oprichten. Samen gaan 
voor een schoon, heel en veilig 
Kikkerplein. Het plein is nu nog van 
niemand, dus voelt (bijna) niemand 
zich verantwoordelijk. Maar in de 
toekomst moet het plein aan gaan 
voelen als ‘onze buurthuiskamer’! 
“Het plein is van ons” – dat gevoel dat 
een heus buurtgevoel van iedereen 
mag gaan worden. 
 

 

helpt’. Een fonds waarmee Hart van 
Osdorp buurtbewoners in nood de 
helpende hand biedt. We zijn vast van 
plan om samen met de Stadsboerderij 
dit soort evenementen te herhalen. 
Plezier, gezelligheid, eten en ontmoeting: 
Osdorp op z’n best! 
 
Natuurlijk hadden we nog kleren over. 
Die hebben we de week erop uitgedeeld 
in Buurthuis 33. Opnieuw gingen zakken 
vol de buurt in!  
En opnieuw bleven er nog zakken (acht) 
over. Die zijn in AZC Osdorp graag in 
ontvangst genomen! 
 

Op 25 november organiseerde Hart van 
Osdorp samen met buurtbewoners een 
feestje op het Kikkerplein. Er was een 
clown, er waren hapjes, en… er waren 
prikkers en ringen en zakken om het 
plein en de straten eromheen schoon te 
maken. Al langer heeft Hart van Osdorp 
met andere buurtbewoners het 
Kikkerplein geadopteerd. Dat wil zeggen: 
we gaan ervoor om het plein en de 
trappen, die zoveel mooie gelegenheid 
tot ontmoeting geven, schoon te krijgen. 
 

 
 
Het feestje op het plein was bedoeld om 
aandacht te vragen voor een schoon 
plein. En veel ouders en kinderen staken 
hun handen uit de mouwen. Na 
verrichtte arbeid kon je een ballon halen 
bij de clown. Maar of dat nu zo duurzaam 
is? Het was in ieder geval een moment 
om je geduld te oefenen. En dat lukte 
wonderwel. Nog nooit zo’n geduldige rij 
in Osdorp gezien! 
 

 
       
 

Hart van Osdorp wil een interculturele 
familie (kerk) zijn, niet alleen een familie 
met ruimte voor verschillende culturen, 
ook niet alleen een kerk met verschillen-
de culturen, maar één familie van 
verschillende culturen. Een eigen mix 
van verschillende culturen die versmol-
ten zijn tot iets nieuws: dat is Hart van 
Osdorp in Osdorp. 
Makkelijk opgeschreven, maar moeilijk 
gedaan. Daarom hebben we een paar 
mensen gevraagd om onder leiding van 
een coach te praten en te ontdekken 
wat interculturaliteit voor Hart van 
Osdorp betekenen mag, als we ons oor 
te luisteren leggen bij Jezus. Zo zijn we 

op weg gegaan: drie mensen uit Iran, 
twee uit Myanmar en drie uit Nederland, 
om met elkaar nieuwe taal en misschien 
wel nieuwe vormen te ontdekken die bij 
Hart van Osdorp passen. 
Spannend! Maar het begin is heel 
bemoedigend. We vinden elkaar in 
Jezus. Hij verandert ons leven door de 
kracht van zijn Geest, zodat we 
verlangen naar en genieten van geloof, 
hoop en liefde. 
 
Hart van Osdorp  heeft bij de gemeente 
haar buurtplan Samen met de Buurt 
2023 ingediend. Inmiddels heeft de 
gemeente ons plan goedgekeurd. In 
2023 gaan we de nadruk leggen op de 
presentiebenadering als een aanpak die 
we meer en meer leren en in onze 
vingers willen krijgen. Een voorbeeld: 
Hart van Osdorp heeft een spreekuur op 
woensdag. Maar op geregelde en 
ongeregelde tijden komen mensen bij 
ons aan met verzoeken om praktische 

hulp. Inmiddels hebben we geleerd dat 
doorverwijzen naar het spreekuur op 
woensdag niet werkt. Doorverwezen 
mensen komen daar nooit aan. Loketten 
en spreekuren zijn gewoon te formeel 
en te afstandelijk. De presentiemethode 
doet het dan ook anders: niet in eerste 
instantie verwijzen, maar aanwezig zijn, 
mensen in de ogen zien en hen 
tevoorschijn luisteren (waarna het altijd 
nog mogelijk is naar een andere 

instantie te gaan, maar dan wel samen, 
als het ware hand in hand). 
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OpZondag groeit door. 
 

OpZondag, de happening of het 
evenement van Hart van Osdorp op de 
zondag, kreeg elke zondag van 2022 
nieuwe energie. 
 
Wat is OpZondag? 
OpZondag is voor de buurt. 
OpZondag is een bijeenkomst waar 
elke Osdorper welkom is. 
OpZondag is een bijeenkomst waarin 
mensen elkaar ontmoeten. 
OpZondag is een bijeenkomst waar je 
kans hebt om Jezus te ontmoeten. 
OpZondag is met elkaar eten. 
OpZondag is verder gezelligheid, 
respect en vrijheid. 
OpZondag is vriendelijk voor kinderen. 
OpZondag is ook muziek, gebed, een 
verhaal uit de Bijbel en nog veel 
meer… 
 

 
 
Zo is OpZondag een mooie plek. 
De afgelopen maanden hebben we 
geëxperimenteerd met verschillende 
vormen. 
Dat kan, want OpZondag legt niks vast. 
Het kan de volgende week zomaar 
anders gaan dan het de vorige week 
ging.  
Nee, OpZondag gaat over 
ontmoetingen met elkaar en met God 
en die gaan niet volgens een vast 
patroon. Ontmoeting is immers iets 
van het leven tussen mensen die leven 
en God die leeft. 
 
Zo hebben we in september/oktober 
met elkaar in groepen gepraat over 
het onderwerp van de middag. En 
andere keren hebben we in groepen 
gebeden voor Osdorp en voor deze 
wereld. Ook groepen die baden in hun 
eigen taal. Andere keren was er een 
plenair gesprek of alleen een boeiend 
verhaal. En elke week eten we met 
Jezus. Sowieso, altijd. 
En elke week is er gebed, speciaal voor 
jou, tenminste als jij dat wil. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het jaar 2022 was een veel bewogen en 
volgens velen rampzalig jaar.  
 
In de wereld: oorlog, tirannie, honger en 
klimaatcrisis. 
 
In Osdorp: eenzaamheid, (kermis)rellen, 
(energie)armoede, woningnood en on-
noemlijk veel ellende in de persoonlijke 
levenssfeer bij mensen thuis (als ze een 
huis hebben). 
 
In Hart van Osdorp was er vooral veel 
om dankbaar voor te zijn. Ja, we hebben 
gerouwd om mensen die we in ons 
midden verloren; we wachtten en 

wachten nog met onze broers en zussen 
smartelijk op de IND of hij nu eindelijk hun 
zaak gaat afhandelen; we hadden het 
soms of vaker te kwaad met alle ellende 
die we tegenkomen; en we bouwden 
Hart van Osdorp na Corona weer op, 
langzaam zoals dat gaat maar gestaag. 
 

  
       
De familie van Jezus, gebouwd op het 
fundament van apostelen en profeten, 
terwijl Jezus zelf de hoeksteen is en blijft. 
Dat voelt goed en stevig. 
 
We sloten het jaar af met onze 
kerstdienst. Er was zegge en schrijve 
één (1) gast. Huiswerk voor 2023, al zijn 
we blij met elke gast, ook al is het er 

maar één. Zoals die herder die de 99 
schapen achterlaat om die ene. 
Onze kerstdienst ging natuurlijk over het 
kerstverhaal. Er was uitleg, luisteren, 
maar een waar hoogtepunt kwam, toen 
we allemaal gingen staan en ons bij de 
engelen voegden in hun spreekkoor en 
vijf keer in het Nederlands en Farsi 
scandeerden: 

 
“Eer in de hoogste hemel aan God. 
Op aarde vrede. 
De mensen goedgezind.” 
(Lucas 2:14) 
  

Het verhaal over kerst eindigde met het 
uitdelen van een geboortekaartje. 
 

 
 

 
 
Er is iets gebeurd in deze wereld. Jezus 
is geboren. God is begonnen! Houdt 
moed. Deze wereld is sindsdien nooit 
meer dezelfde geweest. 
 
Met het kerstfeest in de rug danken we 
God voor alles wat hij heeft gedaan in 
Hart van Osdorp en in de buurt. 

We danken hem dat we met hem in 
Osdorp mogen leven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


