
 

 

Lutherse Diaconie blijft  appelboompjes planten 

Kiezen voor duurzame betrokkenheid op de samenleving 

‘Rond alle lutherse gemeenschappen en plekken in Amsterdam werkt de diaconie samen rond een bloeiend en 

duurzaam diaconaal programma, waarin concreet diaconaal werk gebeurt.’ Dat heeft de lutherse diaconie van 

Amsterdam als hoofddoel gekozen in het beleid tot het Lutherjaar in 2017. Verder richt de lutherse diaconie zich op 

het tegengaan van sociale uitsluiting en het steunen van ouderen, jongeren, mensen met hiv/aids en 

vluchtelingen/migranten. 

‘ Wij blijven appelboompjes planten,’ is het motto boven het nieuwe beleidsplan van de Lutherse Diaconie 

Amsterdam. Een verwijzing naar een beroemde uitspraak van Maarten Luther, die zei dat als hij wist dat morgen de 

wereld zou vergaan, hij vandaag toch nog een appelboom zou planten. Deze lutherse goede moed leeft al sinds 1588 

in Amsterdam en bracht de lutheranen tot de oprichting van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het Weeshuis en 

de Lutherhof. Tot op de dag van vandaag gaat die diaconale hulp vanuit de lutherse gemeenschappen aan de 

kwetsbaren in de samenleving door. Waarbij actuele ontwikkelingen vragen om een constante vernieuwing van het 

diaconaat. De lutherse diaconie probeert met het beleid voor de komende jaren in te spelen op die ontwikkelingen. 

Op dit moment slaat bijvoorbeeld de werkloosheid hard toe bij jongeren en bij allochtone jongeren des te meer. Het 

ziet er naar uit dat drastische bezuinigingen bij de overheid vooral de zwaksten gaan treffen. Wat zijn de gevolgen 

voor ouderen zonder netwerk bij een beleid dat steeds meer leunt op mantelzorgers? Een steeds strengere 

vreemdelingenwetgeving blijft niet zonder gevolgen. Ook valt het verhardende klimaat op tegenover islam en 

migranten. Maar ook tegen homo’s en joden.  

Duurzaamheid als rode draad 

De lutherse diaconie kiest in het nieuwe beleid het streven naar duurzaamheid als rode draad. Waarin de sociale, 

ecologische en economische thema’s met elkaar verbonden en in balans zijn. Waar het leven voor iedereen goed is. 

Ook voor toekomstige generaties. Daarom wil de lutherse diaconie graag op een actief betrokken manier investeren 

in gemeenschapsopbouw en in wat beklijft. Dat betekent wel een focus op een beperkt aantal projecten.  

Vanuit het perspectief van duurzaamheid ligt het voor de hand te investeren in bestaand ‘kapitaal’: lutherse 

gemeenschappen rond het Spui, de Johanneskapel, de Augustanakerk, de Nieuwe Stad, de Maarten Luther Kerk, de 

Lutherhof, het Weeshuis, de Van Brants Rushof en De Wittenberg. Om deze plekken als uitvalsbasis te gebruiken 

voor diaconale programma’s en projecten. Dit gebeurt nu met het project Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt en in 

Amstelveen en met de steun van het Diaconaal Oecumenisch Centrum in Zuidoost (vluchtelingen en migranten) als 

investering in sociale duurzaamheid. Bij Retourtje Water, een milieuproject voor basisscholen, ligt de nadruk op 

ecologische duurzaamheid. 

Behalve in genoemde  focusprojecten en het gemeentediaconaat  krijgt het diaconaat ook vorm in de lutherse 

diaconale instellingen. Zij dragen al sinds jaar en dag bij aan sociale duurzaamheid. De Lutherhof biedt beschermd 

wonen aan zestig bewoners. Het Weeshuis steunt samen met Spirit Jeugdzorg projecten met een voor jongeren. 

De komende zeven jaar wil de lutherse diaconie ook een aantal projecten van partners met tijd en geld steunen. 

Daarbij gaat het om het Wereldhuis en diaconaal werk in Nieuw West en Noord. Ten slotte draagt de diaconie graag 

financieel bij aan projecten van partners die in Amsterdam en wereldwijd diaconaal werk doen. Bijvoorbeeld op het 

gebied van drugspastoraat of vluchtelingenwerk. 
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