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Diaconale Info zomer 2012 

“Graag wil ik later ook andere dingen op zonne-energie, dan is de verspilling 
minder. Eerst is het nog duur, maar later ga je het terugverdienen”  
(een leerling over ‘Plek onder de zon’) 

 

 

Afsluiting Plek onder de Zon 2012  
Twaalf Amsterdamse basisscholen waren in de afgelopen maanden in de les druk met ‘Plek 
onder de zon’, het duurzaamheidsproject van NME-Amsterdam, Pico Sol, de Alliantie en de 
Lutherse Diaconie. Met 250 kinderen sloten we op 21 juni in de Oude Lutherse Kerk feestelijk de 
1

e 
ronde af. De deelnemende klassen presenteerden een eigen – op zonne-energie werkende - 

uitvinding. De jury – met o.a. diaconievoorzitter Christine Aalders - had het er moeilijk mee, maar 
wees uiteindelijk groep 6b van basisschool Neptunus uit IJburg als winnaar aan. Ze vonden een 
vliegtuig met zonnepanelen uit. Wethouder Maarten van Poelgeest reikte de wisselbokaal uit. 
Intussen kunnen nieuwe scholen zich aanmelden voor de editie 2013. Lees verder. 

Gasthuis Diaconie vordert 
In de afgelopen weken werkten ruim 25 vrijwilligers uit en rond onze lutherse gemeenschap 
enthousiast aan het opknappen en gereedmaken van het nieuwe Diaconie Gasthuis aan de 
Rooseveltlaan, wat we na de zomer in gebruik gaan nemen. Momenteel zijn we bezig met de 
inrichting van het huis, en in gesprek met kandidaat-kernbewoners. Lees verder. 
 

Werken aan Werk 

Met de netwerkgroep Werken aan Werk van inmiddels 12 werkzoekende gemeenteleden 
bezochten we in mei ‘Dress for Success’ www.dressforsuccess.nl. Het werd een inspirerend 
bezoek. Lees de ervaringen van enkele deelnemers. 

Poolse connectie Mission House  

Na de zomer hopen we in de nieuwe Mission Housegroep twee Poolse jongeren te kunnen 
begroeten t.w. Lukasz en – via de lutherse kerk - Gregorz. Daar zijn we blij mee omdat het – 
naar we hopen - onze inmiddels 30-jarige relatie met luthers Warschau verder kan versterken. 
Planning is dat de nieuwe Mission Housegroep op 9 september weer ingezegend wordt in de 
Oude Lutherse Kerk. We verheugen ons er op. 
 

http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Plekonderdezon_afsluiting.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Gasthuis%20Rooseveltlaan-2.html
http://www.dressforsuccess.nl/
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Werken%20aan%20Werk.html
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Theatergroep Met eLKaar  
speelde in de Maarten Luther Kerk op 11 en 12 mei  de goedbezochte voorstelling ‘Had u wat?!’. 
Een samenwerkingsproject van Kopje Thee+ (Sofia Nap) en HVO Querido, met steun van het 
Stadsdeel. De buurt kon nog een tijdje nagenieten d.m.v. de etalage van ‘In de zwaan’, die met 
foto’s en attributen aan het theaterstuk gewijd was. Lees verder. 
 

Jongeren actief  
‘Staan nu eindelijk m’n plantjes eens op het balkon’. Deze week hadden we 9 jongeren van het 
Pieter Nieuwlandcollege en hun leerkrachten over de vloer in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Ze kregen van Sofia Nap een korte introductie op ‘diaconie’ en deden 
vervolgens klusjes voor ouderen in de wijk.  

Vreemdelingengevangenis Schiphol 
Onze 16 vrijwilligers die actief zijn in de kapelgroep van het detentiecentrum Schiphol-Oost 
kwamen op 23 mei bij elkaar, samen met de twee justitiepastores Ludger Schuling en Joop 
Spoor. We spraken o.a. over de overgang eind 2012 naar de veel grotere nieuwe gevangenis op 
Schiphol-West. We zoeken hiervoor extra vrijwilligers. 

Het bruist bij Stap Verder 

In korte tijd is in het nieuwe Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder aan de Hoogoord in 
Amsterdam Zuidoost al heel veel opgebouwd. Samen met de pastores en vrijwilligers van de 
kerken in Zuidoost is coördinator Erika Feenstra volop bezig met uitbouwen van de taallessen, 
het spreekuur enz. Er wordt nauw samengewerkt met SMA/Afrikahuis en Dokters van de 
Wereld. www.stapverder.org  
 

… en het bruist in het Wereldhuis 

Het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht hield op 21 juni zijn zomerfeest. Meer en meer 
merken we in ons diaconale en pastorale werk hoe belangrijk het is dat we als kerken deze 
adem- en empowerplek voor ongedocumenteerde migranten hebben. Kijk even op de 
vernieuwde website www.wereldhuis.org  
 

Schoonmaakwerk en klussen gezocht 
We zoeken vakantiewerk/klussen, bv. schoonmaakwerk, voor een paar (jonge) mensen waar we 
als diaconie contact mee hebben. In eerste instantie voor deze zomer, maar eventueel ook 
langer. Zoekt u iemand, of kent u mensen die iemand zoeken, laat dan even horen.  
 

Diaconieteams liepen tijdens GGZ-InGeestloop de sterren van de hemel 
Naast een stel enthousiaste bewoners van de Lutherhof, diakenen en vrienden liep voor het 
eerst ook luthers Haarlem mee. De teams eindigden weliswaar niet als eersten, maar leverden 
tijdens deze 10 kilometerloop op 11 mei in Bennebroek wel een topprestatie voor het goede 
doel. Lees verder. 
 

Noodhulp Syrië 

Via Kerk in Actie en het internationale oecumenische netwerk ACT (Action by Churches 
Together) is er de mogelijkheid om noodhulp te geven in Syrië. In de Brandpunten werd er voor 
gebeden en gecollecteerd, en de Diaconie kon zo € 1.500 bijdragen. 

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

 
Agenda 

11 juli Evaluatie ‘Plek onder de Zon’ 
18 juli Werkgroep Buitenland 
 
8 + 9 september Open Monumentendagen  
9 september Inzegening  
 Mission Housegroep OLK 
11 september Diaconievergadering 
18 september College van Gemeentediakenen 

7 oktober Scheppingszondag 
10 oktober Vergadering Gehaktcommissie 
11 oktober Bijeenkomst Werken aan Werk 
15 oktober Vergadering  
 Werkgroep Binnenland 
28 oktober Groninger Dienst, OLK 
30 oktober Jaarvergadering 

 

http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Theatergroep%20Met%20eLKaar.html
http://www.stapverder.org/
http://www.wereldhuis.org/
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/GGZ%20INGeestloop%202012-1.html
http://www.diaconie.com/
http://twitter.com/#!/diaconieinmokum

