Diaconale collectedoelen augustus t/m oktober 2017
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht,
voorbede en financiële steun. Doet u mee?

27 augustus: Kerk in de buurt
De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurten. Zo zijn we in de Rivierenbuurt
actief met het project Kopje Thee+. Kopje Thee staat voor aandacht van mens-tot-mens en voor
verbinden. De plus (+) geeft aan dat we graag uitgaan van eigen mogelijkheden van mensen en dat
mensen elkaars helper kunnen zijn. En ook staat de + er voor dat we dit doen vanuit de kerk. Naast de
Rivierenbuurt starten we hier ook mee in Bos & Lommer (vanuit de Augustanahof). Tevens
ondersteunen we het kerk & buurtwerk in Noord en Oost. De Diaconie vraagt uw steun om hier mee
door te kunnen gaan.

3 september: Mission House, diaconaal jongerenjaar
Deze maand start een nieuwe groep jongeren uit verschillende landen een diaconaal jaar vanuit het
Mission House in Amsterdam. We verwelkomen en zegenen ze in in een kerkdienst. De jongeren
zetten zich een jaar lang fulltime in voor diaconale projecten zoals het Wereldhuis, Stap Verder, Kuria,
het Zeemanspastoraat en de Lutherse Diaconie. Het is een vormend jaar: voor hen zelf, maar ook
voor de mensen om hun heen. Investeert u mee?

10 september: Het nieuwe gasthuis ‘In de Waard’
In oktober openen we een nieuw gasthuis ‘In de Waard’. Dit is na ‘In de Roos’ en het Gasthuis in de
Augustanahof ons 3e gasthuis. In ons diaconale en pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad
plekken nodig zijn waar mensen even op adem kunnen komen. Dat zijn veelal vluchtelingen die
tussen wal en schip vallen, maar ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere
plek nodig hebben. Momenteel knappen we het nieuwe Gasthuis op en richten we het in. Dat doen we
deels met vrijwilligers. We kregen al diverse spullen - waaronder een koelkast en een wasmachine van gemeenteleden en buurtbewoners. Maar natuurlijk moeten we ook kosten maken. Vandaag
collecteren we hiervoor. Helpt u mee handen en voeten te geven aan gastvrijheid van onze
gemeente? Hartelijk dank voor uw steun.
P.s. we zoeken nog twee fietsen voor dit Gasthuis.

17 september: Diaconaal vredeswerk ‘De kracht van verbeelding’
Het is vredesweek van 16-24 september. Onze wereld staat in brand vanwege de vele conflicten.
Kerken proberen zich samen met veel mensen van goede wil in te zetten voor vrede. Het thema van
de Vredesweek is dit jaar: De kracht van verbeelding. Bijvoorbeeld de verbeelding van de Irakese
Aartsbisschop Mirkis: hij verleent in Kirkuk onderdak aan 670 studenten-vluchtelingen, yezidi’s,
christenen en moslims, gemengd door elkaar.
De Diaconie wil dit project via de organisatie Kerk en Vrede steunen, maar daarvoor is uw hulp nodig.
Vandaag collecteren we er voor.

24 september: ATTA, zorg voor Palestijnse ouderen
Veel Palestijnse ouderen hebben het moeilijk. Hun kinderen zijn naar het buitenland vertrokken of
kunnen hen moeilijk bezoeken. De overheid biedt nauwelijks hulp. De christelijke organisatie ATTA
(Assistance to the Aged - bijstand aan ouderen) helpt geïsoleerde bejaarden in Oost-Jeruzalem en op
de Westbank met maaltijden, onderdak, medische hulp en aandacht. Twee derde van de Palestijnse
ouderen is op een of andere manier hulpbehoevend. Ze zijn vaak slecht behuisd, verstoken van
familiehulp, eten slecht en krijgen geen goede medische zorg. Traditioneel worden de meeste
ouderen opgevangen door hun families; speciale instellingen voor ouderen zijn er weinig. Door de
bezetting is twee derde van de bevolking werkloos. Veel kinderen kunnen hun ouders niet meer
bereiken door de vele checkpoints. Ouderen zijn daardoor steeds meer op zichzelf aangewezen.
ATTA traint verpleegkundigen in ouderenzorg. Ook zet men 'ondersteuningspunten voor ouderen' op
bij bestaande sociale instellingen, en wordt geprobeerd met inkomen-genererende activiteiten de
positie van arme ouderen te verbeteren. Met uw gift en een bijdrage van het Oude Mannen en
Vrouwen Huis gaan we ATTA voor haar belangrijke taak een steun in de rug geven.

1 oktober: Plek onder de Zon
Plek onder de Zon is een lesprogramma voor leerlingen van bovenbouwgroepen van Amsterdamse
basisscholen. Aan de hand van het voorbeeld van zonne-energie leren kinderen over duurzaamheid,
en hoe ze zelf goed voor de Aarde kunnen zorgen. Aan het eind van het lesprogramma, in juni, is er
een feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk. Hier presenteren alle deelnemende scholen een
eigen uitvinding die werkt op zonne-energie. De winnende school gaat als schoolreisje met de
fluisterboot en een gids varen op het Naardermeer.
Plek onder de Zon is een initiatief van de Diaconie samen met ANMEC (Natuur- en Milieu Educatie)
en PicoSol. We gaan Plek onder de Zon in dit schooljaar ook aanbieden in de regio Amstelland /
Meerlanden. Lerende schoolkinderen kunnen het verschil kunnen maken in de zorg voor onze aarde.
Daar gaan we voor. Doet u mee?

8 oktober: Stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten
Er is een groeiende arme kant van Amsterdam. Niet alleen buiten of aan de rand van onze Lutherse
gemeenschap, maar ook daarbinnen. Gemeentediakenen en het Diaconaal Centrum komen ermee in
aanraking en proberen te helpen. Vaak door mee te zoeken naar zgn. voorliggende voorzieningen,
maar soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. De
Diaconie helpt dan daar waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. Dit gebeurt met
zorg en onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is het niet gemakkelijk om hulp
te vragen. Met uw bijdrage kunnen we doorgaan met het geven van deze stille hulp aan
gemeenteleden en stadgenoten.

15 oktober: Zaaigoed en bijenkorven voor Zuid-Sudanese vrouwen
In Zuid-Sudan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, onder discriminatie en armoede.
In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en kleden. Zij doen dit
vooral door middel van kleinschalige landbouwactiviteiten. ERP (Environmental Rehabilitation
Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met een landbouwtraining en met zaaigoed,
zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het
houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een
eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het
gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te
dringen. De Diaconie beveelt dit project van harte bij u aan.

22 oktober: Gemeentediaconaat, omzien naar elkaar
De Diaconie zet zich in voor het ‘omzien naar elkaar’ in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen
en diaconale vrijwilligers geven vaak ‘achter de coulissen’ aandacht aan gemeenteleden door middel
van een bloemetje, een attentie etc. Zulke aandacht kan het leed ten gevolge van bijv. eenzaamheid,
verdriet, werkloosheid, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel dragelijker maken. Mensen
hebben immers mensen nodig. Regelmatig worden er in de Brandpunten sociale activiteiten
georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we aan een diaconale gemeenschap. Bouwt u mee? Dat
kan door zelf ook oog te hebben voor de ander, tijd te geven, een kaartje te sturen, te bidden voor
iemand en door uw bijdrage aan de diaconale collecte van deze zondag.

29 oktober: Voedsel- en kledingbank
Het lijkt economisch weer goed te gaan in Nederland. Toch blijft armoede in Nederland een
hardnekkig probleem. 24% van de Amsterdammers zit onder, op of vlak boven het minimum. Vaak is
er sprake van langdurige armoede. Soms zelfs van generatie op generatie. Denk bv. aan de
documentaire ‘Schuldig’ over de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.
Om de armoede te bestrijden steunt de Diaconie diverse projecten in Amsterdam, maar ook de
Voedselbank in Haarlem en de Kledingbank in Amstelveen. Vandaag collecteren we hier voor.
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan sturen
we de informatie graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. de
Diaconie Ev-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De
Diaconie is ANBI-erkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt het werk ook

steunen via een periodieke schenking (kan nu zonder notaris), legaat of erfenis. Belt of mailt u rustig
als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020 4044708 / info@diaconie.com
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