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Diaconale Info Februari 2012 
„Compassie is onze drijfveer … om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van 

ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte 

waardigheid, billijkheid en respect‟ (uit Charter for Compassion) 
 

 
Hillie Veneman ingezegend door ds. Marla Winckler (PERKI) en ds. Ilona Fritz (Lutherse gemeente) 

Uitzending naar Nias  
Op zondag 22 januari werd onderwijskundige Hillie Veneman vanuit de Indonesische 
christengemeenschap (PERKI) en lutherse gemeenschap Zuidoost uitgezonden naar Nias in 
Indonesië. Lees verder.  
 
Diaconie en winter 
De diakenen/vrijwilligers gemeentediaconaat ontvingen vrijdag een mail in verband met het 
winterweer met informatie over plekken voor daklozen: centrale aanmelding bij GGD op 
Prinsengracht 41, dagelijks tussen 14.30-16.30 uur. Ook deden we een oproep om samen na 
te gaan of er in en rond de eigen gemeenschap mogelijk mensen door het weer in de knel 
raken: boodschappen/medicijnen, verwarming, sociaal isolement.   
 

Diaconale Adventsactie 2011 succes (net als in 1963) 
De Diaconale Adventsactie „Een stad van vrede zoeken wij‟ is succesvol verlopen. De 
predikanten besteedden er ruim aandacht aan in de diensten, er waren sprekers over de 
projecten in Gaza, Jaffa en Egypte. Diakenen/diaconale vrijwilligers waren actief met o.a. 
verkoop van olijfolie en zeep. Er kwam – exclusief de collecten - plm. € 6000 aan giften van 
meer dan 100 gemeenteleden binnen! We lazen net in het Gemeenteblad van februari 1963 (!) 
dat de „Wintercollecte‟ van de Diaconie toen 6000 gulden opbracht. We staan samen in een 
lange traditie. 
 

Werken aan Werk 
In januari kwam de groep „Werken aan Werk‟ – van werkzoekende gemeenteleden - weer 
bijeen om tijdens een maaltijd tips uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. De volgende 
bijeenkomst is op 24 mei „In de zwaan‟. Wilt u meedoen, of heeft u een vacaturetip? Meld het 
even bij de diaconie. Lees verder. 
 

Contact met Secret Garden 
In 2010 schreven we vanuit de lutherse gemeenschap een brief naar synagogen, moskeeën 
en homo-organisaties in onze stad met als motto „voor verbinding en tegen verharding‟. Zo 
kwamen we o.a. in contact met Secret Garden. Deze stichting richt zich op homo‟s met een 
niet-westerse achtergrond. Vaak moslims, maar ook christenen uit bv. het Midden-Oosten. We 
gingen bij hen kennismaken en spraken af een aantal maaltijden + ontmoetingen te 
organiseren. De 1

e
 was op 28 december jl. Diaken Co Engberts van de Oude Lutherse Kerk 

schreef erover in het Gemeenteblad. 
 

Daoud Nassar van Tent of Nations te gast 
Op zaterdag 3 maart (vanaf 17.00 uur) hebben we Daoud Nassar van Tent of Nations 

http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Hillie%20Veneman%20uitgezonden%20naar%20Nias.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Netwerkgroep%20Werken%20aan%20werk.html
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(Westbank) te gast. Daoud is een Lutherse Palestijnse boer uit de omgeving van Bethlehem, 
en geeft op zijn boerderij leiding aan Tent of Nations. Dit is een educatief dialoogprogramma 
met als motto „We refuse to be enemies‟. Bel of mail ons even als u er op 3 maart graag bij wilt 
zijn. 
 

‘Plek onder de zon’ gestart 
Met twee workshops voor leerkrachten startten we op 25 januari het nieuwe milieuproject „Plek 
onder de zon‟. 17 groepen van Amsterdamse basisscholen doen mee met dit project. We 
werken als lutherse diaconie hierin samen met het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie 
Centrum, Picosol en woningcorporatie de Alliantie. Ook de etalage van „In de zwaan‟ aan de 
Maasstraat is nu gewijd aan dit project: deze staat vol met door Skan (uit Asmara, Eritrea) en 
Janin (uit Stuttgart, Duitsland) in elkaar gezette zonnebloemen met zonnecellen. Lees verder. 
 

Seizoensgebonden verhalen in de Johanneskapel 
Kester Freriks – auteur van o.a. „Verborgen wildernis‟ - komt op 17 februari om 20.00 uur in de 
Johanneskapel voordragen uit eigen werk. De teksten worden afgewisseld met 
seizoensmuziek. Informatie bij Sofia Nap van de Diaconie. 
 

‘Barmhartigheid in onze stad’ 
Dat is de titel van het pas uitgebrachte Jaarbericht van de Diaconie. Gemeenteleden en 
relaties kregen toegezonden. Heeft u het niet ontvangen, of wilt u er meer ontvangen – bijv. om 
op publieksplekken (bibliotheken, wachtkamers) neer te leggen - laat het ons even weten.  
Lees verder. 
 

Agapè als bron voor maatschappelijke vernieuwing in tijden van crisis 
Dit is de ondertitel van de rede „Publieke liefde‟, op 3 februari uitgesproken door dr. Govert 
Buijs bij de aanvaarding van het (bijzonder) hoogleraarschap Politieke filosofie en 
Levensbeschouwing aan de VU. Hij sprak o.a. over een „economie van het geschenk‟ en 
„spiritualiteit van de dankbaarheid‟. 
 

Taaldocenten, taalmaatjes, mensenmaatjes en vervoershulp gezocht 
Voor het werk van Stap Verder zoeken we dringend taaldocenten en taalmaatjes. Lees verder. 
Verder zoeken we voor het hulpwerk van de diaconie een paar mensen die als vrijwilliger 
oproepbaar zijn om tijdelijk maatje te zijn voor mensen in de knel. Ook zoeken we iemand die 
in het bezit van een auto is, die af en toe vervoers-/transporthulp wil bieden. Voor alles geldt: 
onkosten worden vergoed.  

Diaconale vakantieweken 
Alle gemeentediakenen ontvingen informatie over de diaconale vakantieweken van de SLOA / 
Het Vakantiebureau. Aanmeldingen van gasten vóór 24 februari sturen naar het Diaconaal 
Bureau aan de Maasstraat.  
Het zou mooi zijn als we naast gasten ook vrijwilligers zouden kunnen leveren, bijvoorbeeld 
voor de “Amsterdamse weken” van 14 – 21 juli en 18 – 25 augustus. Er is met name behoefte 
aan vrijwilligers met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond, en nog-niet-
gepensioneerden. Bel even met Henny Brouwer of lees verder. 
 

Lutherhof, dorp in de stad 
Op 12 januari ging de documentaire van filmmaakster en oudbewoonster Sharis Coppens 
„Lutherhof, dorp in de stad‟ in première. Een ontroerend document. Op maandag 6 februari zal 
de film vertoond worden in de ontmoetingsruimte van de Oude Lutherse Kerk, en op woensdag 
22 februari in Filmhuis Cavia. www.dorpindestad.nl 
 

Diaconaat in de 40-dagentijd 
De 40-dagentijd begint op aswoensdag 22 februari en loopt tot en met stille zaterdag 7 april. 
Een tijd om ons door middel van bezinning en actie extra te richten op de Eeuwige en de 
naaste. Onze landelijke diaconale organisatie Kerk in Actie organiseert elk jaar een campagne 
in deze periode. Het thema is dit jaar „Voor de verandering‟. Als diaconie steunen we dit van 
harte en vragen we hier met name in de stille week aandacht voor. De 
Augustanagemeenschap besteedt er o.a. op 26 februari aandacht aan. Lees verder. 
 

 

http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Plek%20onder%20de%20zon%20van%20start.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Jaarbericht%202011%20is%20uit.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Stap%20verder%20zoekt%20woordenboeken.html
http://www.hetvakantiebureau.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=5
http://www.dorpindestad.nl/
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/
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Haarlem 
De lutherse gemeenten van Amsterdam en Haarlem bereiden een vereniging voor. Haarlem 
wordt organisatorisch dan één van de „Brandpunten‟. Ook als diaconieën doen we hierin van 
harte mee. In de komende tijd geven we nadere invulling aan de samenwerking v.w.b. beleid, 
organisatie en financiën. De Haarlemse diakenen gaan vanaf februari meedoen in de 
vergaderingen van de Diaconie. 
 

Doe mee met diaconieteam in de GGZ-InGeestloop 
Diaconaat = bewegen. De Diaconie loopt dit jaar weer mee met de GGZ-InGeestloop. Dit jaar 
wordt deze gehouden op vrijdagavond 11 mei. Vorig jaar liepen we met bewoners en 
bestuurders van Lutherhof, Van BrantsRushof en Oude Huis/Weeshuis voor dit goede doel. 
Ook deelname uit de Brandpunten en vanuit ons partnernetwerk juichen we bijzonder toe! 
Heerlijk 10 km rennen... Ook supporters zijn welkom. Informatie bij de Diaconie. 

Projectsteun 
Op voordracht van de Werkgroep Buitenland besloot de diaconie het resterende budget 2011 
voor diaconaat wereldwijd als volgt te besteden: initiatief in Noord van Friends Indeed India  
(€ 250), Tent of Nations (€ 1000), diaconaal programma van de African Divine Church in Kenia 
(€ 1000) en extra giften voor „Bless‟, diaconaal programma van de Koptisch Orthodoxen in 
Egypte (€ 1000), vredesproject Sadaka Reut in Jaffa (€ 500) en Gaza Cultural Centers (€ 500). 
 

Diaconale updates 
Naast www.diaconie.com kunt u ons volgen via Twitter #diaconieinmokum. 
 

Agenda 

09-02    Grootstedelijk Diaconaal Overleg  
             (Johanneskapel Amstelveen) 
13-02    Werkgroep Binnenland 
14-02    DB Diaconie 
17-05    Seizoensgebonden verhalen  
             Johanneskapel Amstelveen 
21-02    College van Gemeentediakenen 
22-02    Start 40-dagencampagne Kerk in Actie 
22-02    Werkgroep Buitenland 
 
01-03    Andrée van Es (in de MLK) over  
             „hoffelijkheid‟ als grondhouding 
13-03    Diaconievergadering (thema) 

24-03    Dag Polenwerkgroepen  
             (Augustanakerk) 
24-03    Jaarvergadering Federatie van  
             Diaconieën over  
             „Diaconie nieuwe stijl‟ (Nijkerk) 
 
21-04    Melanchtondag 
 
08-05    Diaconievergadering 
11-05    GGZ-InGeestloop 
15-05    College van Gemeentediakenen 
24-05    Groep Werken aan Werk 
29-05    Diaconaal Pinkstercafé 
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