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2018: een bijzonder jaar van groei! 
In 2018 is Hart van Osdorp spectacu-
lair gegroeid. We zijn drie keer zo groot 
geworden! En geweldig is dat de mees-
te mensen die kwamen ook bij ons zijn 
gebleven. Het is dus gelukt om heel veel 
mensen hun plek te geven in onze 
familie van Jezus. 
 
We geven aan het begin van dit Jaar-
overzicht God alle eer: we zijn hem 
geweldig dankbaar voor wat hij in 2018 
heeft gegeven. Want we beseffen heel 
goed dat een familie van Jezus één 
bron en één doel heeft: het is Jezus die 
alles doet, en dat tot eer van God. 
 
Omdat Hart van Osdorp groter werd, 
moesten we ons herorganiseren. Dat 
proces zijn we deze zomer gestart en is 
nog steeds aan de gang. In dit verslag 
hierover meer. En natuurlijk ook meer 
over het eerste deel van de Hart van 
Osdorp-series, Hoe een kerk een familie 
werd, dat medio december dan toch 
echt is verschenen. 
 
Hoe een kerk een familie werd 
In dit boek beschrijft Henno Smit de 
biografie van Hart van Osdorp. Het laat 
zich lezen als een reisverslag van 11 
jaar Hart van Osdorp en biedt tevens 
een uitgebreide theologische reflectie 
op die reis van en naar een stedelijke 
context van een achterstandswijk in 
Nederland, Amsterdam-Osdorp. 
Ook laat het zich lezen als een reisgids 
voor iedereen die van zijn kerk een 
familie van Jezus wil maken, en als een 
boek met tips en trucs die bij ons 

werkten en niet 😊 werkten.  
Speciale aandacht heeft het boek voor 
de visie van Hart van Osdorp: onder 
andere, de onvoorwaardelijke en  
 
 
 
 

belangeloze aanwezigheid in de buurt 
en het familie zijn. Hieronder het mooi-
ste citaat uit het boek, met enkele 
eerste reacties van lezers: 
 
De familie van Jezus is in Osdorp uniek. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat Hart van 
Osdorp of leerlingen van Jezus op liefde 
en zorg het monopolie hebben. Ik ken 
genoeg mensen die zeggen Jezus niet 
te kennen en die op bewonderens-
waardige wijze liefhebben en zorgen. 
Toch durf ik de familie van Jezus wel 
enig in haar soort te noemen. Het is 
immers Jezus die haar inspireert. En 
dat maakt alles anders. Je zult nog niet 
zo snel een plek vinden waar huidskleur, 
afkomst en biografie geen issue zijn, 
waar vergeving regel is en waar 
nederigheid en ervoor kiezen de minste 
te willen zijn wordt gezien als een grote 
kwaliteit. 

 
Prachtig boek,  

gisteravond al ademloos in zitten lezen. 
God is goed, en jullie zijn helden! 

 
Het boek toont dat er ook normale 

christenen zijn die geven  
om hun buurt en zijn mensen. 

 
Een heel erg mooi boek. 

 
Een goed geschreven en boeiend boek 

dat de moeite van het lezen  
zeer waard is. 

 
Hoe een kerk familie werd (292 blz, 
inclusief bijlagen en index) is te 
bestellen door een mail te sturen naar 
hennosmit@hartvanosdorp.nl of via 
WhatsApp naar 06 15402594. Het 

boek kost €15 euro. Voor €19,50 komt 
het boek per post naar je toe. 
 
 

                             31 december 2018 
 

  Jaaroverzicht 2018 

 

 
In de kantlijn:  
 

 
 
# Hart van Osdorp groeide in 2018. 
 

 
 

 
 
# Ook in 2018 was Hart van Osdorp  
een familie. 
 
 
 
 
 
 

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 
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# Drukte OpZondag. Ons gebouw be-
gint vol en krap te worden. 
 

 
 

# Bovenstaande foto is gemaakt op de 
studiedag met Alan Hirsch. 
 

 
 

# School van profetie van vier 
avonden, herhaald in april en mei. 
Behalve onderwijs en praktische 
oefening boden deze avonden ook – 
typisch Hart van Osdorp – zorg en een 
schuilplaats bij elkaar. 
 

 
 

# Jaarthema 2018 – 2019. 
 
 

 
 
 
 

 

Drie keer groter 
Hart van Osdorp is dus in 2018 
spectaculair gegroeid. Door de komst 
van het AZC in Osdorp. en ook door de 
komst van statushouders die in Osdorp 
zijn komen wonen, en ook door de 
komst van mensen uit de BBB-
voorziening die Osdorp rijk is, en door 
de komst van buurtbewoners. We ken-
nen al twee jaar twee bijeenkomsten: op 
zondagmiddag en woensdagavond. 
Deze liepen mee door de bijdrage van 
drie evangelisten steeds meer vol.  
Hart van Osdorp was ook dit jaar weer 
een buurtkerk. Op de Alpha-cursus is 
ergens als alternatief voor ‘buurtkerk’ 
de naam 'Buurthuis van God' ontstaan. 
Zo functioneerde Hart van Osdorp 
inderdaad ook steeds meer: als zoete 
inval voor buurtbewoners.  
Het boek Hoe een kerk een familie werd 
laat zich lezen als een zoektocht naar 
redenen voor deze groei. Maar wat het 
boek niet vermeldt is 5Q… 
 
5Q 
Op 10 februari woonden we een studie-
dag over 5Q bij, waar Alan Hirsch, 
auteur van het gelijknamige boek, sprak. 
5Q, wat moet ik me daarbij voorstellen? 
Wel, zoals er IQ en EQ bestaat, zo is er, 
aldus Hirsch, ook 5Q. Hij doelt hiermee 
op Efeziërs 4:11, waar Paulus zegt dat 
Jezus aan zijn kerk apostelen, profeten, 
evangelisten, herders en leraars heeft 
gegeven. Dit vindt Hirsch zo'n inzicht en 
zo van levensbelang voor de kerk dat hij 
wil spreken van 5Q. Een vondst, zoals 
ook het boek 5Q bol staat van denk-
kracht en originaliteit. Hirsch is in zijn 
boek in staat geweest om de enige 
tekst in de bijbel, waarin 5Q op deze 
manier wordt genoemd in een veel 
breder kader te zetten, waardoor deze 
ene uitspraak van Paulus de spreek-
kracht krijgt die zij verdient. 
Zo maakt Hirsch duidelijk dat Jezus 
degene is met het hoogste 5Q van alles 
en iedereen. Jezus is immers de 
volmaakte apostel en onze hoogste 
profeet, enzovoorts. En het is Jezus, die 
dit 5Q volgens Efeziërs 4 aan zijn kerk 
geeft. Dat hoeft ons niet te verbazen, 
want de kerk is het lichaam van Jezus: 
zijn handen en voeten in deze wereld. 
Maar waarom geeft Jezus zijn 5Q aan  
 

zijn lichaam? Opdat, zo weer Efeziërs 4, 
de kerk naar Jezus en naar zijn 
volwassen geloof, hoop en liefde toe zal 
groeien.  
Op deze manier gelezen krijgt die ene 
uitspraak over 5Q veel meer kader en 
gewicht! 5Q kan niet worden gemist in 
de kerk van Jezus. Want zonder 5Q 
wordt de kerk niet volwassen. 
 
Waarom halen we dit vrij lange citaat 
uit onze nieuwsbrief van maart hier 
aan? Als illustratie van de nieuws-
gierigheid en leerbaarheid van Hart van 
Osdorp. Dat zat ook in 2018 in ons 
DNA. Wij willen altijd bijleren en nog 
meer weten van Jezus en hoe hij werkt. 
En kijken naar 5Q is ook een manier om 
de ontwikkelingen in Hart van Osdorp in 
2018 te duiden. We hebben meerdere 
malen in onze nieuwsbrieven verteld 
dat we bezig zijn met profetie. 
Verschillende cursussen en opvolg-
avonden daarna hebben Hart van 
Osdorp in de afgelopen jaren diverse 
profeten opgeleverd. En dat heeft ons 
veranderd. Er is meer openheid en 
meer kracht van de heilige Geest 
zichtbaar en tastbaar. In 2018 zijn er 
in ons midden dan ook drie evangelis-
ten opgestaan. Zoals trouwens de 
heilige Geest dat alleen maar kan doen. 
Zomaar, opeens, pardoes stonden ze 
op. En zoals ook rechtgeaarde evan-
gelisten alleen maar kunnen doen, 
nemen ze letterlijk drommen mensen 
mee naar Hart van Osdorp. Zomaar, 
schreven we hierboven. Maar dat is 
eigenlijk niet zo. Over deze drie  mensen 
zijn namelijk ook profetische woorden 
uitgesproken. En daarop zijn ze 
opgestaan. Ook dat is 5Q: profetische 
woorden wijzen mensen de weg en 
maken bij mensen dingen los. Twee 
bedieningen van de vijf geven al zoveel 
leven in Hart van Osdorp, dat we uitzien 
naar de volle ontplooiing van 5Q. Dan 
wordt het helemaal feest hier in 
Osdorp... 
 
Belangeloos in de buurt | welzijn 
Ook in 2018 was Hart van Osdorp 
weer aanwezig in de buurt. In 
december hebben we trouwens nog 
weer onze taal en communicatie hier-
over aangepast. Spraken we vroeger  
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# De buurttuin in de Stadsboerderij bij 
de start op 14 april. 
 

 
 
# Later in het jaar groei en oogst in de 
buurttuin. Een mooi beeld voor Hart 
van Osdorp. 
 

 
 

 
 
# Kledingverkoop op 14 april en 3 
november. 
 

 

graag over ‘welzijn en kerk zijn’, we 
hebben dat toch op een keer veranderd 
in ‘geloven’ en ‘in de buurt’ omdat we 
merkten dat het woord ‘kerk’ bij 
mensen allerlei associaties opriep die 
wij niet bij Hart van Osdorp vinden 
passen. Maar we merkten in 2018 dat 
‘geloven’ en ‘in de buurt’ bij sommige 
mensen niet onze belangeloosheid of 
het onvoorwaardelijke  van onze presen-
tie in de buurt duidelijk genoeg commu-
niceert. Daarom gebruiken we nu toch 
weer het woord ‘welzijn’. En voor kerk 
zijn gebruiken we nu het woord ‘geloof’. 
 
Ook in 2018 kregen we van het 
gebiedsteam van de gemeente Amster-
dam de opdracht om buurtwerk te 
doen. En dus trokken we de buurt in 
met onze taallessen, de onvolprezen 
kledingverkoop, de buurtmoestuin, ont-
moetingen, een budgetcursus, kinder-
activiteiten en nog meer. 
 
Het zijn allemaal activiteiten die staan 
op waarden van Hart van Osdorp als 
respect, geen oordeel, aandacht, 
wederkerigheid en als het nodig is een 
extra stap. 
 
De buurttuin 
Waarom eigenlijk een buurttuin? 
Wel, om met vereende krachten groen-
ten te zaaien, op te kweken en op te 
eten! Als je dat samen doet, leer je 
elkaar kennen en waarderen. En 
mensen ontmoeten was ook in 2018 
weer één van de kernwaarden van Hart 
van Osdorp. Voeg daarbij dat het 
samen eten mensen goed doet en voeg 
daarbij dat groenten kweken ook 
duurzaam en dus trendy is en we zijn 
met de buurttuin waar we wezen willen: 
Hart van Osdorp gaat duurzaam met de 
tijd mee en... ook tegen de stroom van 
eenzaam Osdorp in: Hart van Osdorp 
verbindt de buurt. 
 
Kledingverkoop 
Op 14 april en 3 november organiseer-
de Hart van Osdorp haar roemruchte 
Kledingverkoop. De Kledingverkoop 
keert in de recensies van ons buurt-
werk telkens terug als een memorabel 
moment. We denken dat dit komt 
omdat in de Kledingverkoop heel veel bij 

elkaar komt: ontmoeting, gezelligheid, 

koffie 😊, vrijwilligers, goede kleren 

voor weinig geld, een goed doel en 
duurzaamheid.  
 
Een impressie uit een verslag van 3 
november: er waren weer heel veel 
helpers die op zaterdagochtend vanaf 
8.00 uur klaarstonden bij Stadsboer-
derij Osdorp om in te richten, kleding-
stapels te maken, te verkopen, af te 
rekenen, lekker eten te maken, te 
praten met buurtbewoners, en te 
spelen met de kinderen terwijl de 
ouders op hun gemak kleding konden 
uitzoeken. Alle kleding wordt voor één 
of een halve euro verkocht. En als 
mensen het financieel krap hebben 
geven we de kleding gratis mee.  
 
Onze verslaggever noteerde ook nog 
een mooie quote van de beheerder van 
de Stadsboerderij:  
 
"Het is een hele fijne sfeer met jullie in 
de Stadsboerderij. En het is een heel 
gemengde groep. Uit allerlei culturen 
en landen, een mix van mannen en 
vrouwen, van verschillende religies en 
culturen. Heel bijzonder." 
 
In april was de opbrengst 539,50 euro 
voor de voedselbank Osdorp en 35 
zakken kleren voor Terres des 
Hommes en in november haalden we 
een bedrag van 695,85 euro, even-
eens voor de voedselbank en opnieuw 
waren er 20 zakken voor Terres des 
Hommes en 15 voor een project in 
Afrika. 
 
Taalles 
De taalles was in 2018 ook een 
belangrijke bijdrage van Hart van 
Osdorp aan de buurt. 8 docenten 
geven les aan verschillende groepen. 
Het eerste kwartaal waren er 50 
cursisten, waarvan 22 nieuwe. Het 
tweede kwartaal waren er 34 
cursisten, waarvan 10 nieuwe. Het 
derde kwartaal waren er 40 cursisten, 
waarvan 20 nieuwe. In totaal hebben er 
80 unieke cursisten meegedaan. 
De taalcursisten komen uit Marokko, 
Indonesië, Iran, India, Egypte, Nigeria, 
Syrië, Turkije, Zuid-Korea, Irak, Albanië 
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# Taalles op maandagavond. 
 

 
 
# Kleurrijk Osdorp. 
 

 
 
# Prijs ophalen bij de ING op 10 maart. 
 
 
 

en andere landen. De meeste komen uit 
Syrië en Iran. 
Op maandagvond zijn we gestart met 
een nieuwe taalles met een nieuwe 
docente. De cursisten van de maandag-
avond zijn allemaal statushouders die 
korter of langer hier wonen. Degene die 
9 maanden in Nederland woont is het 
kortst hier. Er is ook iemand die al 7 
jaar hier woont. Ze hebben met elkaar 
gemeen dat ze snel Nederlands willen 
leren om meer kans te hebben op een 
baan of een opleiding. Ze willen oefenen 
met praten en goede zinnen maken. Ze 
zitten op de inburgeringscursus of 
hebben deze al gevolgd. Deze groep 
komt uit Myanmar, Afghanistan en Iran. 
De docente komt uit ons netwerk en 
geeft les aan een Amsterdams Lyceum. 
 
Ruimte ontbreekt ons hier om verder 
stil te staan  

➢ bij het juweeltje dat Kleurrijk Osdorp 
heet, waar buurtbewoners en men-
sen met een beperking samen 
knutselen,  

➢ bij de budgetcursus, 

➢ bij Cook, Meet & Eat, op 6 april en 3 
mei waar vluchtelingen met buurt-
bewoners aten en kennis maakten,  

➢ bij het iPads- en vlogproject,  

➢ bij FunKids, de kinder(speel)club in 
de buurt, 

➢ en niet te vergeten, bij de 5000 
euro die we in het voorjaar met 489 
stemmen wonnen bij het ING fonds 
"Help Nederland vooruit" om onze 
taallessen te verbeteren.  

Ook het beheer van Nierkerkestraat 
33hs door Hart van Osdorp en de 
plannen om daar een buurthuis(je) van 
te maken passeren we hier.  
 
Evaluatie met gebiedsteam 
Een evaluatie met het gebiedsteam op 
6 december maakte duidelijk dat het 
heel tevreden is met Hart van Osdorp, 
in de ogen van de gemeente een 
partner van informele zorg in de buurt.  
Wat het gebiedsteam aanspreekt, is 
dat we dichtbij de mensen zijn (in de 
buurt) en dichtbij hen staan (geen 
drempels), dat we “kansengelijkheid” 
bieden, mensen bij de hand nemen 
(extra aandacht), en dat onze 
activiteiten veel deelnemers trekken. 
 

Familie van Jezus | kerk zijn 
De bron of het hart van Hart van 
Osdorp Welzijn is de familie van Jezus.  
 
Het zij hier nog meer weer eens 
gezegd, het buurtwerk van Hart van 
Osdorp doen we belangeloos en 
onvoorwaardelijk, zonder iets terug te 
vragen. We vragen dus ook geen geloof 
terug. Hart van Osdorp is er voor 
iedereen, gelovig, ongelovig of nooit 
gelovig. Maar wie ons voor ons 
buurtwerk inspireert heet Jezus en 
Jezus heeft zijn familie, ook in Osdorp. 
 
Zoals hierboven gezegd groeide de 
familie in 2018 met statushouders, 
met vluchtelingen uit het AZC en uit de 
BBB in Osdorp, en met geregelde 
bezoekers uit de buurt. Omdat veel 
nieuwe deelnemers Farsi spreken is 
onze familie sinds februari tweetalig. 
We willen namelijk niet toe naar 
verschillende monoculturele groepen 
onder één Hart van Osdorp-vlag, maar 
hechten erg aan het samen optrekken 
in één interculturele familie van Jezus. 
Dat zit in het DNA van Hart van Osdorp. 
Voor ons is Efeziërs 2:11-22 hierin 
leidend: God heeft ons één gemaakt 
door alle grenzen tussen mensen af te 
breken.  
 
Plotseling, eigenlijk opeens, werd de 
Hart van Osdorp kerkfamilie dus drie 
keer zo groot en een bonte mix van 
jonge gelovigen, net gelovigen, nog net 
niet gelovigen, zoekers en doorge-
winterde gelovigen. We besloten 
OpZondag vooral te gaan gebruiken om 
te vieren, te danken, te bidden en te 
zingen, en onze woensdagavond te 
upgraden naar een avond van onder-
wijs en zorg: OpWoensdag.  
 
Inmiddels heeft OpWoensdag verschil-
lende edities gekend. We startten in 
januari met een nieuwe Alpha-cursus 
met daarnaast parallel de Leven-van-
Jezus-cursus, dat is Bijbellezen en 
gesprek (1). Vervolgens hebben we de 
Alpha-cursus in het Farsi gegeven (een 
Nederlands praatje, parallel getolkt in 
het Farsi, met Nederlandse en Farsi 
handouts en een Farsi-gesprek daarna) 
met daarnaast een nieuwe cursus  
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# Alpha-cursus dag op 17 februari. 
 

 
 
# OpWoensdag. 
 

 
 
# Bij alles wat we doen: eten!  
 

 
 
# Familie-Kerstfeest 25 december. 
 

 
 
# Familie zijn. 
 
 

 
 

Bijbelverhalen (2). Daarna hebben we 
opnieuw de School van Profetie gedaan 
(3). Na de zomer zijn we OpWoensdag 
gestart met een gloednieuwe cursus 
Nieuwe Testament met parallel 
daarnaast de cursus Vrij Leven (4). 
Gaandeweg merkten we dat discipel-
schap ook een kwestie is van inwijding 
in het geheim van het christelijk leven. 
Wat je je leerlingen niet vertelt, dat 
weten ze ook niet. Daarom zijn we in 
november gestart met een Inburge-
ringscursus in Gods nieuwe wereld, 
waarin we elkaar (iedereen dus!) in 
willen wijden in de cultuur en levensstijl 
van Jezus. Inderdaad, een volstrekt 
nieuwe wereld (en de 5e editie van 
OpWoensdag in 2018).   
 
2018 was dus een jaar van groei en 
van uitdaging om bij een onstuimige 
groei het familiegevoel te bewaren. Dat 
laatste is wonderwel gelukt. Op Zondag 
is nog steeds een wekelijks familie-
feestje, en ook door de week weten 
mensen elkaar te vinden. Als je vraagt 
naar het unique selling point van Hart 
van Osdorp, dan kun je dit horen: jullie 
hebben respect voor mensen wie het 
ook zijn; “jullie zijn nederig”; onze betrok-
kenheid op elkaar, en praktische hulp: 
"Jullie zeggen niet alleen maar 'Jezus, 
Jezus', maar jullie helpen echt." 
Betrokkenheid op mensen kan trou-
wens ook erg zeer doen. Op 18 juni 
werd een van onze trouwste familie-
leden het land uitgezet naar Afghanis-
tan, na 17 (zeventien!) jaar verblijf in 
ons land, waarvan een jaar of 6 à 7 jaar 
ook in Hart van Osdorp. 
Toen dit zich aankondigde hebben we 
een week van vasten en bidden 
uitgeroepen om te bidden voor hem en 
voor veel andere broers en zussen 
onder ons, die midden in een vaak 
onzeker makende asielprocedure zitten. 
Het gedwongen vertrek naar Afghanis-
tan ging uiteindelijk gewoon door. Dat 
ging ook ons niet in de koude kleren 
zitten. Ook niet, omdat we meeleven 
met zoveel van onze mensen die 
wachten, afwachten en nog eens wach-
ten in het AZC op de uitslag van hun 
procedure die dan in sommige situaties 
negatief uitpakt. Dit alles raakt ons diep. 
Ook omdat de Nederlandse overheid 

soms niet gelooft dat sommige van 
onze broers en zussen echt gelovig zijn, 
terwijl wij het tegendeel weten.  
Familie zijn met vluchtelingen brengt 
veel afscheid nemen met zich mee. 
Want het COA stuurt mensen het hele 
land door. We hebben in 2018 veel 
mensen met lede ogen zien vertrekken.  
 
Overigens helpen we mensen ook met 
hun procedure door diepte-interviews 
met hen af te nemen over hun 
geloofsweg met Jezus. De uitgebreide 
verslagen kunnen ze gebruiken als 
extra inbreng in hun procedure. Dat 
heeft soms effect gehad! 
 
Meer gebeurtenissen in data 
Op 12 & 13 en 26 & 27 januari was 
Vrij Leven twee weekenden lang in 
Osdorp. 
Vrij Leven is een dijk van een cursus, 
één van de kroonjuwelen die Hart van 
Osdorp van God heeft gekregen. 
Vrij Leven richt de ogen van je hart op 
Jezus. Hij maakt je vrij. Wat dit 
praktisch betekent en hoe je vrij wordt, 
bent en blijft in Jezus, laat deze cursus 
zien. Een belangrijk onderdeel vormen 
de tools of gereedschappen die de 
deelnemers meekrijgen om een en 
ander praktisch te maken. Vrij Leven is 
de manier om een vrij leven met Jezus 
te leren en te vieren.  
Wij geloven niet in eieren van 
Columbus. In Hart van Osdorp zijn we 
helemaal afhankelijk van God. We 
hebben niets in eigen beheer. Een 
succesformule is er daarom zo gezegd 
niet. Maar Vrij Leven komt er wel heel 
dichtbij. Minder frivool gezegd, wij 
ervaren Vrij Leven als een krachtig 
instrument in Gods hand om mensen-
levens vrij te maken om achter Jezus 
aan te gaan. Vrij Leven is een 
christelijke levensstijl en als levensstijl 
heel krachtig. 
 
Vrij Leven werd in 2018 een 
exportartikel. In maart-april kwamen we 
in Veenendaal, in april-mei opnieuw in 
IJsselmuiden en in september-oktober 
in Den Haag. Op de laatste cursus 
kwam ook een kerk uit Rotterdam. In 
2019 staat Vrij Leven op de rol van 
een gebedsteam van ECM. 
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# Abel Brito sprak ook OpZondag 11 
november. 
 

 
 
# Tassenactie op 25 maart. 
 

 
 
# Dopen op 9 september. 
 

 
 
# 10 november met Abel Brito. 
 

Op 24 mei en 10 november kreeg Hart 
van Osdorp bezoek van profeten, 
respectievelijk van Aron Helland en Abel 
Brito. De laatste paar jaar zijn deze 
bezoeken belangrijke ontmoetingen 
geworden, waarin God spreekt en met 
liefde inspreekt op onze levens.   
 
Voor al onze nieuwe familieleden en 
bezoekers hielden we op woensdag 27 
juni een DNA-cursus-Hart van Osdorp 
(Wie is Hart van Osdorp? Wat doen we 
en waarom?) om nieuwe mensen te 
informeren bij welke kerk zij zich hadden 
aangesloten. Kerk? Nou, nog liever 
familie van Jezus! 
 
Hart van Osdorp is een lerende en 
innovatieve organisatie. Hierboven 
hebben we al de studiedag met Alan 
Hirsch genoemd, maar er was meer. 
Zo hebben we ons op 18 maart 
opnieuw door laten bijpraten door Jale 
Simsek over interculturaliteit en heb-
ben we op 24 november een studiedag 
van Nederland Zoekt bijgewoond, ook 
over 5Q. Een buitengewoon belangrijke 
tool hebben we hiervan meegenomen 
voor het jaar 2019! 
 
Door het prachtige zomerse weer is de 
wekelijkse zomerpicknick van Hart van 
Osdorp een groot succes geweest! 
Samen met mensen uit de buurt, 
taalcursisten en mensen uit ons eigen 
netwerk hadden we gezellige avonden 
met veel en lekker eten. Een ieder nam 
iets mee waardoor er een verscheiden-
heid aan eten was; denk bijvoorbeeld 
aan spaghetti, zomerse salades, Afri-
kaanse Bobotie en als toetje ijsjes of 
Turkse cake 'Revani'... 
 
Deze zomer zijn de samenkomsten 
OpZondag opnieuw gewoon door-
gegaan. De trend van vorige zomer 
zette dus door. Ondanks dat mensen op 
vakantie gingen, bleven andere mensen 
gewoon wekelijks komen. Mooi om te 
zien dat de 'vaste kern' van OpZondag 
bleef groeien. Gods Geest was aan-
wezig, er gebeurde een hoop! En er was 
gezelligheid, er werd gegeten, gezon-
gen, er waren goede verhalen, met 
Farsi vertaling voor onze Iraanse 
mensen, en er werd volop gebeden.  
 
 
 
 

Op 26 augustus hadden we samen 
met vier kerken van de Protestantse 
Kerk Nederland in Amsterdam Nieuw-
West een gezamenlijke dienst. Koffie 
en taart werd gevolgd door een 
spontane samenkomst met een 'mix 
aan stijlen'. "Een traditionelere basis 
met een intercultureel en 'swingend' 
sausje van Hart van Osdorp erover-
heen", aldus een Amsterdamse PKN- 
kerkganger. 
 
Op 9 september was er groot feest, 
omdat we vier mensen hebben 
gedoopt. En nieuwe doopkandidaten 
dienen zich weer aan! 
 
Van een zusje-kerk in Osdorp kregen 
we de vraag of wij kans zagen tassen 
met houdbaar eten te distribueren ter 
gelegenheid van Pasen. Zij zouden 
zorgen voor de tassen, als wij zouden 
zorgen voor het uitdelen. Big deal !!! 
Vijftig tassen gingen van hand tot hand. 
Vlak voor Kerst kregen we van een 
Amsterdamse kerk 27 kerstpakketten 
om uit te delen. Wat hebben we 
mensen daarmee blij gemaakt! 
Bijvoorbeeld zo: “Dit is de eerste keer in 
mijn leven dat ik een kerstpakket krijg!” 
 
Ging dan alles goed? 
Nee. Verhalen van tegenslag 
 

 
 
Dit schilderij van Simone Rietveld siert 
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# Spreekster Ellenoor van der Mooren. 
 

 
 
# Leidersdag 15 september. 
 

 
 

# Kindertafel OpZondag 14 oktober. 
 

 
 

# Drie kinderen 😊 op 25 december. 
 

sinds half juni elke OpZondag de 
aandachtswand achter de spreker(s).  
Het laat voor ons heel mooi zien in wat 
voor wereld we leven, een donkere 
wereld met veel duisternis en onrecht. 
Maar Gods nieuwe wereld is nu midden 
in deze wereld gekomen. God geeft nu 
al vrijheid en nieuw leven, de heilige 
Geest is een geweldig voorschot, maar, 
of liever: en, we leven ook nog in deze 
wereld, waarin het werk van de Geest 
dwars door het prikkeldraad van dit 
leven heen moet werken. Dat kan, dat 
gebeurt, we prijzen God, maar het doet 
hem, de Geest, en ons ook zeer. Let er 
dus op (linksonder) dat God er zelf ook 
niet zonder kleer- en lichaamsscheuren 
vanaf is gekomen en komt.  
 
We leven dus in twee werelden. En dat 
was ook in Hart van Osdorp te merken. 
Allereerst in onze persoonlijke levens. 
We memoreerden hierboven al de 
‘verblijfsvergunningprocedurestress’ 
van velen. Sommige kregen van de IND 
een positieve uitslag, anderen een 
negatieve. Andere mensen werden ziek 
of kregen te maken met relationele of 
psychische problemen.  
Hart van Osdorp zag daarnaast in 
Osdorp veel eenzaamheid en eigenlijk 
alles wat mensenlevens kan verwoes-
ten…, het prikkeldraad uit het schilderij!  
 
In juli hield het bestuur van Hart van 
Osdorp haar jaarlijkse bestuursweek-
end. Het weekend strandde op ons 
gezamenlijk onvermogen om een oplos-
sing te vinden voor een aantal proble-
men die op tafel lagen. Hoe ons discipel-
schap verder vorm te geven? Wat doen 
met ons pruttelende kinderwerk? Hoe 
zorgen we goed voor elkaar? We waren 
het wel eens over de problemen, maar 
niet over de oplossingen. In de laatste 
nacht gaf God een van ons een droom 
met als kernboodschap: Gooi het over 
een andere boeg. Denk out of the box. 
Want met oud denken dat de proble-
men juist heeft veroorzaakt, ga je ze 
echt niet oplossen!  
Dus besloten we het bestuur slagvaar-
diger te maken met een kop- of 
kernbestuur van creatievelingen.  
Het kernbestuur pakte de zaken 
inderdaad slagvaardig op: 
 
 
 
 

er kwam een nieuwe opzet en zelfs een 
heus curriculum voor OpWoensdag 
(discipelschap). Er kwam een maan-
delijkse leidersavond om de neuzen van 
de 18 (!) leiders met wie Hart van 
Osdorp in 2018 is verrijkt dezelfde kant 
op te leiden. En we gaven het kinder-
werk een nieuwe impuls met de vraag 
waar het kinderwerk nu eigenlijk om 
gaat. Om het leren? Of om de aandacht 
en de liefde voor onze kinderen? 
Sindsdien gaat het stukken beter! 
Meer aandacht voor de zorg voor 
elkaar leidde er toe dat veel meer 
mensen koken, klaarzetten, opruimen 
en zorgen om anderen te ontlasten. 
We zijn zo trots en blij met al die hulp.  
 
Op 15 september hielden we onze 
eerste leidersdag. Naast leiders uit 
Nederland, Myanmar en Ivoorkust 
hebben verschillende Iraanse leiders 
zich in 2018 bij het leidersteam 
gevoegd.  
We hebben op die dag met elkaar 
gezocht naar (nog) meer verbinding 
tussen de verschillende culturen. Het is 
niet altijd gemakkelijk om met veel 
verschillende culturen één familie te 
zijn: taalbarrières en verschillende 
omgangsvormen of gewoontes geven 
soms onduidelijkheid en/of wrijving. 
Maar naast dit soort lastige dingen 
kwamen er ook een hoop mooie dingen 
op tafel. Zo gaf een Iraanse leidster aan 
dat ze de discipline en daadkracht van 
de Nederlanders bewondert. Een 
Nederlandse leider verwondert zich 
nog steeds over de Iraanse gastvrijheid 
en het heerlijke eten. En we prijzen ons 
allemaal gelukkig met de muzikaliteit uit 
Ivoorkust :-)! 
De hoofdvraag van de dag werd: Welke 
goede dingen uit onze eigen culturele 
achtergrond kunnen we meenemen 
naar de cultuur van Jezus. Hart van 
Osdorp is namelijk een familie van 
Jezus en we willen leven volgens de 
cultuur van Jezus. Een greep uit de 
goede dingen uit onze verschillende 
achtergronden die passen binnen de 
cultuur van Jezus zijn: discipline, 
daadkracht, gastvrijheid, vergeving, 
samen eten, niet oordelen en Gods 
liefde uitdelen. Stiekem is in deze lijst al 
de cultuur van Jezus binnen geslopen… 
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# Broedplaatsen. 
 

 
 
# Een tafel OpWoensdag. 
 

 
 
# Bidden OpZondag. 
 

 
 
# Dankraam op het bestuursweekend. 
 
 

Broedplaatsen 
Iets anders wat niet lukte. De nieuws-
brief van februari kondigde de komst 
van Broedplaatsen in Hart van Osdorp 
aan: Broedplaatsen zagen we voor ons 
als plekken om samen te groeien. De 
Broedplaats als groeiplaats: meer leren 
over Jezus, een diepere relatie met 
Jezus ontwikkelen, of op een Bijbelse 
manier gezegd: naar Jezus toegroeien. 
We hadden hiervoor twee gereed-
schappen bedacht. We zouden gaan 
'huddelen' (= met elkaar bidden en 
luisteren naar Gods stem: Wat zegt 
God en wat ga je daarmee doen?) en 
we zouden goede woorden van God 
over elkaar gaan uitspreken (= 
profetie).  We verwachtten veel van de 
Broedplaatsen. We wilden ze beginnen 
omdat we merkten dat veel mensen 
'onder ons' behoefte hadden (en 
hebben) aan meer verdieping.  
Dus zijn we op 5 februari begonnen met 
vier Broedplaatsen! Toegegeven één 
werd een aanvankelijk succes, maar de 
overige drie bleken niet levensvatbaar. 
Ze vielen al gauw uit elkaar: vertrek van 
deelnemers en gebrek aan… ja, aan wat 
eigenlijk? Het lukt ons in 12 jaar Hart 
van Osdorp maar niet om kleine 
groepen te maken. De aanzetten zijn 
niet meer op een hand te tellen, de 
mislukkingen dus ook niet. Gelukkig 
hebben we OpWoensdag!  
 
En verder… 
De ruimte ontbreekt ons hier om de 
vele verrassende ontmoetingen uit dit 
jaar te verslaan.  
 
Bijvoorbeeld, het vieren van Noroez 
(Perzich Nieuwjaar): 
 

 
 
 
 
 
 
 

Of die leidersavond, waarop we elkaar 
de voeten wasten: 
 

 
 
Of, de verjaardagen en andere feesten 
OpZondag: 
 

 
 
Nee, we gaan dit Jaaroverzicht na 
verhalen over wat niet goed ging zeker 
niet in mineur afsluiten.  
Op het al hierboven genoemde ietwat 
problematische  bestuursweekend be-
gonnen we heel goed: met een avond 
danken. Er was toen al – begin juli – 
een heel raam te vullen (zie foto 
kantlijn) met dankpunten! En dat is, 
ondanks de tegenslag die er ook was, 
gedurende het jaar 2018 alleen maar 
meer geworden!   
 
Daarom danken we hier aan het einde 
van dit Jaaroverzicht 2018 opnieuw de 
Heer van Hart van Osdorp, de God en 
Vader van Jezus, die ons een 
fantastisch jaar gaf. Hem zij alle eer! 
 
 
 
 
 
 


