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JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Over de jaren 2017 – 2019 heeft OSMA een uitroerig verslag uitgebracht, waarin ook de hoofdpunten
sinds haar oprichting op 29 augustus 2003 zijn verwoord.
Bij al haar activiteiten beoogt OSMA de oecumene – de samenwerking van leden uit de kerken die bij
de landelijke Raad van Kerken zij n aangesloten – te stimuleren. Waar dat mogelijk is wordt het
optrekkende met andere organisaties gezocht.
Onderstaande opsomming geeft aan welke projecten OSMA sinds haar begin heeft ondersteund. Meer
informatie daarover staat in het vorige jaarverslag.
In oktober 2003 heeft OSMA in de Kop van Noord-Holland een activiteit gesteund om (meer)
bekendheid te geven aan de Justitiële Jeugdinrichting ‘Doggershoek’ in Den Helder.
Van 2004 tot medio 2009 is in samenwerking met het Regionaal Dienstencentrum van de PKNkerken in Noord-Holland het project ‘Levensboek’ uitgevoerd. Vrijwilligers werden opgeleid om voor
(en dus met) ouderen met versluierende geestkracht een levensboek samen te stellen, waarmee
bezoekers van die ouderen een contact konden opbouwen.
Van medio 2009 tot medio 2012 is aandacht gegeven aan de Maatschappelijke stage met het project
Kerk en Stage. In die jaren zijn ruim 300 stageplekken gerealiseerd bij kerkelijke organisaties voor
jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
In de jaren 2013 – 2016 heeft OSMA zich gericht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
met het doel na te gaan welke rol de kerken – van oudsher betrokken bij kwetsbare groepen in de
samenleving – kunnen spelen in het sociale domein, zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering
van het gemeentelijk beleid. Er werden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en er vonden

werkbezoeken plaats.
2017: start Oecumenisch Platform Noord-Holland
Door het wegvallen van de Provinciale Raad van Kerken verdwijnt er veel van het maatschappelijk
activeringswerk. Ook vervalt opnieuw een verbindende schakel tussen plaatselijke kerken en
kerkgenootschappen, terwijl dat juist op het terrein van diaconaat en caritas in de oecumenische
samenwerking een noodzakelijke voorwaarde is.
OSMA besluit daarom in het voorjaar van 2017 het initiatief te nemen tot de oprichting van het
Oecumenisch Platform Noord-Holland [OPNH]. Duidelijk is dat de institutionele oecumene zijn tijd
heeft gehad. Echter in alle gemeenten en steden van Noord-Holland wordt nog door mensen over
kerkgrenzen heen samengewerkt. Het Oecumenisch Platform wil deze mensen en organisaties met
elkaar blijven verbinden en een platform zijn voor mensen en organisaties die de samenwerking over
kerkgrenzen heen – de oecumene – een warm hart toedragen.
Op 15 september 2017 komt de kerngroep van het Oecumenisch Platform voor het eerst bijeen.
OSMA ondersteunt financieel de opstart van het Oecumenisch Platform. OSMA en het Oecumenisch
Platform vullen elkaar aan. Voor OSMA is het belangrijk dat zij toegang heeft de tot het netwerk van
kerken en gevoed wordt met wat binnen kerken en buiten de kerken leeft. Het Oecumenisch Platform
heeft geld nodig om activiteiten te kunnen ontplooien.
2018
Op 16 maart 2018 organiseert OPNH een werkbezoek aan de Marine in Den Helder. Hier worden de
bezoekers ontvangen door de Dienst Geestelijke Verzorging van de Koninklijke Marine. Na deze
geslaagde studiedag gaan OSMA en het Oecumenisch Platform door met het organiseren van twee
werkbezoeken.
2019 Op 24 mei 2019 is er een werkbezoek aan de lokale Raad van Kerken in Egmond aan Zee. Er
worden voorbeelden gepresenteerd van de verschillende manieren waarop lokaal oecumenische
vieringen worden gehouden.
Op 11 oktober 2019 wordt de oecumenische ontmoetingsdag georganiseerd door het Oecumenisch
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Platform in samenwerking met Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Exodus Nederland.
De Sluis biedt praktische steun aan gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad, maar ook
(juist) aan familie, partners en andere betrokkenen die met vragen zitten en niet weten waar ze
daarmee terecht kunnen.
2020
Vanwege de Coronaepidemie zijn in dit jaar geen werkbezoeken of themadagen door OPNH
georganiseerd.
Maatschappelijke Diensttijd: proeftuin Friend4Friend
In 2018 kwam de vrijwillige Maatschappelijke Diensttijd [MDT] in het vizier van OSMA. OSMA
diende een projectvoorstel in bij ZonMw, dat opereert namens de ministeries van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport [VWS], Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen [OCW] en Sociale Zaken [SZW],
In januari 2019 krijgt OSMA het bericht dat het voorgestelde project Friend4Friend mag starten als
één van de proeftuinen van MDT. Op 1 maart 2019 is het project gestart in de gemeenten
Amstelveen/Aalsmeer en in de gemeente Haarlemmermeer. Friend4Friend verbindt jonge
nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s aan de slag te gaan voor de samenleving.
Friend4Friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden
waar ze met plezier op zullen terugkijken. Voor een organisatie, ook voor religieuze- en
levensbeschouwelijke organisaties, zijn deze jongeren een nieuwe groep vrijwilligers met een frisse
blik. Veel kerken zijn naast armoede actief in het ondersteunen van vluchtelingen, asielzoekers en
statushouders.
Vanwege de Corona-beperkingen in 2020 is om het contact toch te onderhouden Friend4Friend
gestart met Online Taalbuddy dat beoogt dat de koppels met elkaar in contact bleven en de taal
van de statushouders te verbeteren. Wekelijks werden digitaal taalopdrachten verstrekt die de
koppels dan samen uitvoeren. Sinds kort worden daaraan ‘social challenges’ toegevoegd, zoals
het sturen van een kaartje naar iemand, collecteren voor een goed doel, helpen bij de
Voedselbank e.d. Jongeren voeren deze opdrachten samen uit of apart. In het laatste geval is het
de bedoeling dat ze met elkaar bespreken hoe het gegaan is.
Op 1 december 2020 is de proeftuin friend 4friend met succes afgesloten. Zowel het financieel verslag
als het inhoudelijke verslag kregen de goedkeuring van ZonMw. Beoogd waren 80 jongeren erbij te
betrekken. Dat aantal is niet gehaald, er deden er 62 mee. Tijdens de looptijd van dit project is een
onderzoekverslag van InHolland gemaakt, dat ook zijn diensten afwerpt bij het vervolg van
Friend4Friend.
In de loop van 2020 heeft OSMA opnieuw een voorstel gedaan voor een tweede ronde
Friend4Friend. De zwakke punten uit de eerste ronde leidden tot verbeteringen van de aanpak.
De nieuwe aanvraag voorziet in de uitvoering van friend4friend in zes gemeenten/regio’s, te
weten Amstelveen/Aalsmeer/Uithoorn, gemeente Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving,
Hoorn en omgeving, Hilversum en omgeving en de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook is het
onderdeel Online Taalbuddy gecontinueerd onder de nieuwe naam friend4friend Nederland voor
jongeren uit de rest van Nederland die mee willen doen aan friend4friend.
De groep ‘jongeren in een kwetsbare positie’ is als nieuwe doelgroep – naast de jonge
statushouders – toegevoegd. Een belangrijk verschil met de eerste ronde is dat 15% van de
totale kosten door de aanvragende organisatie zelf moet worden gedekt. Daartoe is een beroep
gedaan op fondsen, diaconieën en gemeenten gedaan, Om de verwerving van deze inkomsten te
versoepelen is – na aanpassing van de statuten van OSMA – een ANBI-status aangevraagd en
verkregen,
Het voorstel voor deze tweede ronde is op 15 juni 2020 ingediend en op 10 november 2020 door
ZonMw aanvaard. De tweede ronde van het project is gestart op 1 december 2020 en heeft een
looptijd van twee jaar.
Bestuursvergaderingen
Op de bestuursvergaderingen van OSMA – OPNH wordt de voortgang van de projecten gevolgd.
Naast de vele mailwisselingen kwam het bestuur van OSMA bijeen op 30 april 2020 en 9 juni 2020.
Bestuurssamenstelling
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Ultimo 2020 is de bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
mw. M.L. Weijling – de Vries (Den Helder)
Secretaris-penningmeester:
P. Kuijper (Hilversum)
2e secretaris:
S. Bernhard (Zuid-Scharwoude)
Adviseur:
K.T. Berghuis (Amsterdam)
Piet Kuijper / Kor Berghuis
Juni 2021
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