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De Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland is 
opgericht in 2003. De Stichting zet hiermee het maatschappelijk activeringswerk voort dat 
voor die tijd werd gedaan door de Gereformeerde Stichting voor Kerk en Samenleving (GKS), 
de Nederlands Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland 
[NHS] en de Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk onder Katholieken in Noord-
Holland [SMAK]. 
 
OSMA stelt zich ten doel MA-werk te bevorderen en te doen uitvoeren, waar dat dienstig is 
in samenwerking met de diaconale instellingen van of organen binnen de aangesloten 
kerken. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 a  het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen in Noord-Holland, die groepen 

burgers in het gedrang brengen; 
 b het activeren van de (leden van de) aangesloten kerken; 
 c het (doen) uitvoeren van MA-projecten in een oecumenische aanpak, waar mogelijk 

op basis van subsidie van de overheid; 
 d het onderhouden van contacten met relevante landelijke MA-organen; 
 

Vanaf januari 2017 – na de opheffing van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland – 
werkt de Stichting nauw samen met het Oecumenisch Platform Noord-Holland. 

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland is het platform van mensen en organisaties in 
Noord-Holland die het samenwerken over kerkgrenzen heen een warm hart toedragen.  

 

Activiteitenplan 2020-2024 
- Het opzetten en ondersteunen van initiatieven voor het uitvoeren van MA-projecten in een 
oecumenische aanpak.  

- In 2020 zal OSMA een aanvraag indienen om door te gaan met het project friend4friend, een 
project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Er zal een 
vervolgaanvraag ingediend worden bij ZonMw voor de uitvoering van friend4friend op 6 
locaties in Noord-Holland en daarbuiten met een looptijd van 2 jaar. 

- Het faciliteren van het Oecumenisch Platform Noord-Holland zodat zij twee keer per jaar een 
werkbezoek/ontmoetingsdag/studiedag kunnen organiseren voor het oecumenisch netwerk in 
Noord-Holland.    

- Het ontplooien van initiatieven, op basis van vragen uit de achterban, die beogen mensen in 
kwetsbare positie binnen en buiten de kerken te helpen. 
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