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Diaconale Info herfst 2012 

‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’  
(Ubi caritas, gezongen bij de inzegening van het gasthuis) 

 
Diaken en buurvrouw Marijke Bleij en vrijwilliger Sharif  
planten een appelboompje in de tuin van het gasthuis 

En we noemen haar ‘In de Roos’  
Vrijdag 12 oktober werd luthers gasthuis ‘In de Roos’ geopend. Naast vaste bewoner en 
‘huisvader’ Gerrit Post zijn er drie logeerkamers waar we steeds voor korte tijd gasten kunnen 
ontvangen. Zaterdag jl. kwamen al de eerste twee gasten. Lees verder. 

Start 2e editie ‘Plek onder de zon’  
De Diaconie organiseert samen met het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, de 
Alliantie en Pico Sol het milieuproject ‘Plek onder de zon’ voor basisscholen. Voor de 2

e
 ronde, 

die begin 2013 start, schreven zich al 8 scholen in - maar er kunnen nog een paar bij.  
Lees verder.  
 
Mission House 

In september werd in de Oude Lutherse Kerk de nieuwe Mission House-groep (diaconaal 
jongerenjaar) verwelkomd en ingezegend. Onder hen de twee Poolse jongeren Gregorz en 
Lusasz. Gregorz komt uit Krakau (via de Poolse lutherse diaconie) en zal o.a. met Sofia Nap 
meewerken in Kopje Thee+. Hij houdt op www.diaconie.com/blogs een weblog bij over zijn 
ervaringen. Lees verder.  

Diaconaat in Noord  
Als kerken in Noord en Kerk&Buurt overleggen we of we samen diaconaal werk kunnen gaan 
doen in Nieuwendam-Noord. Concrete eerste stappen: een buurtmaaltijd en contact met 
wijkagent, thuiszorgwerk en andere professionals in de buurt. 

 
Vereniging ELG Amsterdam met ELG Haarlem / Beverwijk 

Op 6 oktober werd in de Oude Lutherse Kerk de verenigingsakte getekend van luthers 
Amsterdam en luthers Haarlem. Ook de diaconieën verenigden. Momenteel is de etalage van 
‘In de zwaan’ (Maasstraat 148) ingericht met foto’s en informatie over het door Haarlem 
gesteunde ADC-project in Kenia. 

  

http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Gasthuis%20in%20de%20Roos%20geopend.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Plekonderdezon_afsluiting.html
http://www.diaconie.com/Blogs%20Greg%20en%20Gerrit/Blog%20Greg%20-%201.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Nieuwe-groep-jongeren-Mission-House.html
http://www.luthersekerkhaarlem.nl/category/adc-kenia/
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Duurzaamheidsmaaltijd Johanneskapel 
Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid (7 november) is er in de Johanneskapel een 
duurzaamheidsmaaltijd. Het thema: Lokaal Voedsel. Schrijfster Alma Huisken verzorgt de 
Tischrede. Lees verder. 

 
Groninger Dienst  
Op zondag 28 oktober om 10.30 uur is er weer een Groninger Dienst in de Oude Lutherse 
Kerk. Voorganger is ds. Harry Donga. Sanne en Brian lezen voor uit de nieuwe Groninger 
Kinderprentenbijbel. Er wordt gecollecteerd voor het Wereldhuis, en kunstenares Tity Maat 
exposeert kleurige schilderijen over het Wad. Lees verder.  

 
Vrijwilligers gezocht  
Eind van dit jaar wordt de nieuwe vreemdelingengevangenis op Schiphol-West geopend. Voor 
de kapelgroep zoeken we uitbreiding. Lees verder. 

 
Adventsactie 
‘Midden onder ons’ is het thema van de Diaconale Adventsactie 2012 van de lutherse diaconie. 
Er staan drie projecten in onze stad centraal, en de gemeentediakenen en diaconale 
vrijwilligers gaan weer olijfolie etc. verkopen. 

 
Nieuwe gezichten  
Vorige week was er op het Spui een introductiebijeenkomst voor nieuwe 
ambtsdragers/kaderleden. Vanuit diaconale kring namen Peter Wagenmaker (Oude Huis), 
Geert Van Wesemael (Luther Collectie) en Jos Augustus (diaken) deel. Jos wordt a.s. zondag 
bevestigd als diaken in de Augustanakerk. En daar was het ook jl. zondag al feest, vanwege 
de bevestiging van Paula de Jong als predikant (naast ds. Maria Pfirrmann). 

 
Steun aan projecten 
In de vergadering van 11 september besloot de diaconie tot steun aan o.a.: 
- de Lutherhof voor het opknappen van gastenkamers (€ 5000) 
- Opvang Birmese Vluchtelingenkinderen in Thailand via Kerk in Actie (€ 2.500) 
- Noodhulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië via de Lutherse Wereldfederatie (€ 2000) 
- Stichting ‘Ieder Kind een Boek’ in Suriname (€ 1000) 

 
Diaconale updates via Twitter www.twitter.com/diaconieinmokum 

 
Agenda 

28 oktober Groninger Dienst, OLK 

30 oktober Diaconale Jaarvergadering,  
 De Wittenberg 

7 november Duurzaamheidsmaaltijd,  
 Johanneskapel 

9 november Vergadering Werkgroep Binnenland 

13 november Diaconievergadering 

17 november Landelijke Diaconale Dag,  
 Utrecht 

20 november  College van Gemeentediakenen 

2 december Start Diaconale Adventsactie 

11 december Vergadering Dagelijks Bestuur 

16 december Adventsmaaltijd Augustanakerk 

 

http://www.luthersamsterdam.nl/johanneskapel/activiteiten.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Groninger%20Dienst%202012.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Kapelgroep_zoekt_vrijwilligers.html
http://www.twitter.com/diaconieinmokum

