
Omzien naar elkaar
 

Diaconaat is omzien naar elkaar. Diakenen en 
medewerkers investeren van harte in persoonlijke 
aandacht; dat gebeurt vaak achter de coulissen. 

Zo gingen er in 2012 51 mensen - met een smalle beurs 
of kwetsbare gezondheid - mee met een diaconale vakantie. 
In december ontvingen 336 personen een kerstattentie. 
De Diaconie gaf in 31 gevallen ‘stille hulp’ aan gemeente-
leden en stadgenoten die tussen wal en schip vielen. 
Het ging hierbij om begeleiding en financiële steun 
(doorgaans in de vorm van een lening) in gevallen waar 
geen sprake was van ‘voorliggende voorzieningen’. 

Op verschillende plekken in de stad worden maaltijden 
georganiseerd. Via de Werken-aan-Werkgroep, bijvoorbeeld, 
komen gemeenteleden zonder baan bij elkaar rond een 
maaltijd voor uitwisseling, toerusting en bemoediging. 
Aan gemeenteleden vragen we om vacatures te spotten. 
De kerk is immers ook een netwerk.

Levensboek
 

Voor je maatschappelijke stage een boek schrijven? 
Twee middelbare scholieren, Marijke en Aziza, hebben 
de bijzondere levensverhalen opgetekend van twee 
vrouwen uit onze gemeenschap. 

De vrouwen hebben in alle openheid hun bijzondere levens-
verhaal verteld en Marijke en Aziza hebben er een mooi 
boekwerk van gemaakt. Het was een boeiend proces, waar 
de scholieren veel van 
geleerd hebben. Voor 
de vrouwen was het 
bijzonder om uiteinde-
lijk een boek in handen 
te hebben waarin hun 
leven, in foto’s en 
verhalen, staat op-
getekend. Sofia Nap, 
diaconaal werker in 
de Rivierenbuurt, 
begeleidt jongeren in 
hun maatschappelijke 
stages via ‘Levensboek’ 
en andere projecten.

425 jaar luthers Amsterdam – diaconale zorg door de eeuwen heen
 

De lutherse gemeente in Amsterdam is gesticht op 19 mei 1588. Dus we vieren in 2013 ons 425 jarig bestaan. 

Vanaf het begin zetten onze diakenen zich in voor armen en kwetsbaren. In 1670 werd het Konijnenhofje 
geopend. Hier werden ‘behoeftige’ vrouwen opgevangen. In 1739 werd het Zwaardvegershofje opgericht voor 
weduwen en ongehuwde vrouwen. Later werden deze hofjes vervangen door de huidige Lutherhof aan het 
Staringplein. In 1678 werd het diaconie-weeshuis aan de Lauriergracht geopend. Later diende een nieuw huis 
aan de Weteringschans - het Jan Geerkenshuis - als weeshuis. In 1772 volgde het Oude Mannen en Vrouwenhuis 
aan de Nieuwe Keizersgracht.

Marijke en Aziza en in het midden 
mevrouw Faverus met haar levensboek.

Gasthuis In de Roos – 
een tijdelijke ademplek
 

In oktober 2012 openden we ons nieuwe 
gasthuis In de Roos met een korte viering 
onder leiding van ds. Marieke Brouwer en 
ds. Andreas Wöhle. En we plantten een appel-
boompje in de tuin. 

Een groep van 35 vrijwilligers knapte het pand aan 
de Rooseveltlaan op. Diverse fondsen en sponsoren 
steunden. En gemeenteleden en buurtgenoten stelden 
spullen beschikbaar voor de inrichting. Lees verder 
op pagina 2. 

Sharif steekt kaarsen aan in de 
Oude Lutherse Kerk. Foto: TESS

“Dankzij deze gemeenschap 
weet ik dat ik nog leef”
 

Joodse leerlingen die met baseballpet over 
straat gaan om hun keppeltje te verstoppen, 
zodat ze niet door moslimjeugd nageroepen 
worden. Homo’s die mishandeld worden. De 
Indonesische president die niet naar Nederland 
komt vanwege het PVV-geluid tegen moslims. 

Enkele actuele gebeurtenissen waarvan we in 2010 
als lutherse gemeenschap zeiden: dit willen we niet 
in onze stad en in ons land. Daarom schreven we een 
brief hierover naar relaties en partners: synagoge, 
moskee, COC en Secret Garden, een stichting die o.a. 
homoseksuele moslims steunt. 

Met Secret Garden ontstond een vervolgcontact in 
de vorm van maaltijdontmoetingen op het Spui. 
Zo leerden we Sharif kennen. Sharif is gevlucht uit 
Egypte en leidde een zwervend bestaan in Amsterdam. 
We stonden hem diaconaal bij en omgekeerd deed 
hij vrijwilligerswerk voor ons. Sharif voelde zich bij 
ons thuis en toen de onderzoeksmedewerker van de 
IND hierover een vraag stelde zei hij: “Dankzij deze 
gemeenschap weet ik dat ik nog leef”.

 Durf elkaar 
      te naderen

Jaarbericht
Lutherse Diaconie 
Amsterdam



Projecten Wereldwijd

Zonne-energie in Mauritanië
 

Dankzij de moed van zes vrouwen, is het leven van 
de inwoners van drie dorpen in Mauritanië drastisch 
veranderd. Er is elektriciteit gekomen. 
 
De zes vrouwen zijn een half jaar in India op training geweest 
om te leren hoe ze zonnepanelen moeten monteren en repareren. 

Sinds het project gestart is, vijf jaar geleden, zijn meer dan 
250 huishoudens uitgerust met zonnepanelen. Elk huishouden 
dat meedoet betaalt een kleine maandelijkse bijdrage dat de 
kosten dekt. Het project levert veel voordelen op: zo worden er 
bijvoorbeeld geen ongezonde kerosine lampen meer gebruikt. 
De Diaconie steunt dit project met m 5000.

Projecten in Amsterdam

Werken aan recht en vrede
in Betlehem
 

‘We refuse to be enemies’ is het motto van Tent of 
Nations bij Bethlehem. De lutherse Palestijnse familie 
Nassar gaat, ondanks afsluiting van water en elektra, 
moedig door met wat ze al generaties op hun grond 
doen: olijven, druiven en amandelen telen. 

En tegen de klippen op blijven ze hoop houden en werken 
aan recht en vrede, onder andere via jeugdkampen voor 
Joodse en Palestijnse jongeren. Namens de Diaconie werd er 
een amandelboompje geplant. Kijk voor meer informatie op 
www.tentofnations.org.

Kamelen in Bos & Lommer
 

Twee kamelen, de inzet van 
buurtbewoonster Elianne Schultz, 
veel vrijwilligers en steun van 
onder andere de Diaconie zorg-
den ervoor dat 23 december 
een bijzondere dag werd voor 
kinderen uit Bos & Lommer. 

Via de Voedselbank waren vooraf 
zo’n 40 vrijkaartjes uitgedeeld voor 
BoLo-Kameel. Buurtkinderen konden 
ter plekke een kaartje kopen. 

Met een kaartje konden ze een ritje 
op een kameel maken. En dat was 
nog niet alles. In buurthuis het 
Wachterliedpaviljoen was van alles 
te beleven: een kerstrommelmarkt, live muziek, creatieve activiteiten 
en het nuttigen van diverse hapjes. Bijzonder populair waren de hapjes 
gemaakt door Somalische vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Bos en 
Lommer. De opbrengst ervan is gedoneerd aan de Vluchtkerk. 

Ook de Augustanakerk had haar deuren opengezet. Daar kon koffie en 
thee gedronken worden bij het gebak dat gemaakt was door de VMBO-
leerlingen van de Hubertus koksschool. In de hal van de Augustanakerk 
konden kinderen knutselen en in de kerkzaal werd doorlopend een 
tekenfilm van het kerstverhaal vertoond.

... en in Haarlem
 

In oktober 2012 verenigden de lutherse gemeenten 
in Haarlem en Amsterdam. Ook de diaconieën 
werden één.

Luthers Haarlem zet zich 
samen met andere kerken 
in voor onder andere het 
oecumenisch diaconaal 
centrum Stem in de Stad 
(www.stemindestad.nl) en 
het diaconaal werk van de 
African Divine Church in 
Kenia waarmee al vele jaren 
een relatie bestaat. Zie 
www.luthersekerkhaarlem.nl.

Durf te naderen
 

Als diaconiebestuur staan we regelmatig stil bij 
de kern van waar we voor staan: de aandacht 
voor de naaste. De bekende gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan gaat hierover. 

De Samaritaan bekommert zich om een gewonde 
man aan de kant van de weg die door rovers 
is belaagd. Hij doet eigenlijk iets heel onver-
standigs. Hij neemt risico’s, want hij kan zelf 
ook aangevallen worden, maar hij doet het 
wel... want er is niemand anders die wat doet.
 
Zo proberen wij als Diaconie ook ‘onverstandig’ 
te zijn door te helpen waar geen helpers zijn. 
Wat is hier onverstandig aan? Omdat je nooit 
zeker weet of je hulp goed aankomt. Dit ervaren 
wij als Diaconie juist als heel verstandig. We 
proberen onze ogen goed open te houden 
voor het leed dichtbij of ver weg. Het lijkt 
onverstandig, maar wij hebben geleerd uit 
de gelijkenis van de Samaritaan dat dit onze 
verantwoordelijkheid is, aandacht te schenken 
aan onze naaste.

Wie is dan onze naaste in deze tijd? Meestal 
gaat het om mensen voor wie het leven minder 
rimpelloos verloopt dan ze wensen. Wanneer er 
in het leven langdurig of kortdurend tegenwind 
is, dan wil de Diaconie proberen beschutting te 
geven door een verblijf in ons Gasthuis, door 
een gevoel van solidariteit en betrokkenheid 
als je in Schiphol gevangenzit, door met elkaar 
te praten over deze tegenwind. Tijdelijk bij-
staan opdat de naaste, net als in de gelijkenis, 
na herstel in de herberg weer op eigen kracht 
verder kan.

Om dit mogelijk te maken is het belangrijk te 
onderzoeken waar en aan wie wij extra aan-
dacht geven met geld, met support, met acties, 
met projecten. Dat is wat de agenda van de 
Diaconie bepaalt. Wij doen dit met hart en ziel, 
zoals alle mensen die actief zijn binnen de 
Diaconie, met elkaar voor die ander. 

Mocht u de ander zonder helper tegenkomen, 
durf dan wat te doen ook al lijkt het onver-
standig. Zonodig helpen wij u hierbij. Het is 
onze opdracht... helpen waar geen helpers zijn. 
Dat doen we al 425 jaar en we gaan hier voluit 
mee door.

Christine Aalders, 
voorzitter Lutherse Diaconie Amsterdam

We houden de namen in herinnering…
 

Als kerken in Amsterdam dragen we samen het drugspastoraat. 
Door bezoekwerk, vieringen en groepsactiviteiten helpen de 
pastores Nelly Versteeg en Godian Ejiogu drugsgebruikers hun 
menselijke waardigheid te behouden. Waar nodig wijzen ze de 
weg naar medische, sociale of maatschappelijke hulpverlening. 

Ook worden drugsgebruikers begeleid als ze sterven en wordt de 
uitvaart geregeld. Het drugspastoraat heeft een verzamelgraf op 
begraafplaats St. Barbara. Jaarlijks worden daar zo’n 10 tot 15 
personen in begraven. Veel drugsgebruikers hebben een klein of geen 
netwerk. Om hun namen niet te vergeten heeft het drugspastoraat een 
eigen monument op St. Barbara waarop de namen worden gegraveerd. 
Zo houden wij met elkaar de naam in herinnering van mensen die 
veelal naamloos en ‘ongezien’ door het leven gingen.

Gasthuis in de Roos
 

Het gasthuis heeft drie kamers beschikbaar voor mensen 
met wie we in ons diaconale werk in contact komen en die 
tijdelijk een ademplek nodig hebben. Onder leiding van 
‘huisvader’ Gerrit Post (29) wordt regelmatig samen gegeten. 
Een groep vrienden van In de Roos helpt. Lees de blog van 
Gerrit op www.diaconie.com.

Lucas 10: 33-34
Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in 
zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met 
ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, 
verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; 
en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem 
naar een herberg en verzorgde hem.

Diaconaat doe je met elkaar. In 2012 deden we mee in 18 - veelal oecumenische - diaconale projecten in 

de stad zoals bijvoorbeeld het Wereldhuis (ademplek voor ongedocumenteerden), Stap Verder (diaconaal 

centrum in Zuidoost), Kruispost (medisch spreekuur voor migranten en daklozen), KIWOS (kinderwerk in Oost), 

het Jeannette Noëlhuis (Zuidoost) en Kerk & Buurt Noord. In totaal gaven we in 2012 bijna o 100.000 aan 

steun aan deze projecten.

Plek onder de zon - milieuproject 
met Amsterdamse basisscholen 

 
“Onze uitvinding, de bestelbus, is bijzonder, want 
hij is compleet uitstootloos” riep een enthousiaste 
leerling uit die meedeed aan Plek onder de zon. 
In totaal werkten 300 leerlingen van Amsterdamse 
basisscholen het afgelopen schooljaar aan het 
milieuproject. 

In het project ontdekten leerlingen de kracht van de zon. 
Ze zetten zelf een op zonne-energie bewegende zonnebloem 
in elkaar, ze leerden hoe zonne-energie juist in ontwikkelings-
landen het verschil kan maken. En ze onderzochten hoe 
dichtbij huis zonne-energie wordt opgewekt en bijdraagt aan 
het verminderen van CO2-uitstoot. 

Op donderdag 21 juni presenteerden alle scholen een eigen 
- op zonne-energie werkende - uitvinding tijdens de feestelijke 
afsluiting in de Oude Lutherse Kerk op het Spui. Een jury met 
deskundigen beoordeelde en wethouder Maarten van Poelgeest 
reikte de Plekonderdezon-wisselbokaal uit. De winnaar werd 
groep 6b van basisschool Neptunus in IJburg.

Plek onder de zon is een initiatief van de Diaconie samen 
met het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum, 
woning corporatie de Alliantie en PicoSol (zonnestroom in 
Derde Wereld).

Buurvrouw van de Johanneskapel: “Ik was nog 
nooit in dit kerkje geweest. Maar nu ik hier bij 
de maaltijd en concert ben, word ik meteen 
enthousiast om vaker te komen en zelf een keer 
te koken! Wat fijn om in de buurt te hebben”

Wat trof diaken Jeroen Stal dit jaar?
“Verbinding met de buurt: een kameelrit 
voor de kinderen in Bos & Lommer aan de 
vooravond van Kerstmis! Iedereen hielp 
mee: scholen, kerk, voedselbank, buurt-
bewoners.”

Binnen de muren en bij de poort
 

In december ging het nieuwe vreemdelingendetentiecentrum op 
Schiphol open. 20 vrijwilligers uit de kerken rond Schiphol doen 
samen met de justitiepastores mee met de zondagse kapeldiensten. 
Zo merken de gevangen vreemdelingen dat de kerk buiten de 
muren hen niet vergeten is. 

Met kerst zorgden de kerken 
voor een kerst- en een 
telefoonkaart. De Diaconie 
coördineert de kapelgroep 
en de lutherse gemeenschap 
doet ook mee met de maan-
delijkse wakes buiten bij de 
poort. Zo combineren we 
presentie en aandacht binnen 
de muren met het ‘stem 
geven’ bij de poort.

De Diaconie steunde het afgelopen jaar 16 projecten wereldwijd waaronder in het Midden-Oosten Gaza 

Cultural Centers (vormingswerk Palestijnse jongeren), Sadaka Reut in Jaffa (vredeswerk Joodse en Palestijnse 

jongeren), het diaconaal programma ‘Bless’ van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte en de hieronder 

genoemde projecten. De Diaconie werkt nauw samen met Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie. 

In totaal steunden we in 2012 deze projecten met o 49.160.

Kopje Thee+ 

“We worden als kerk weer gevonden”

 
Een van de doelen van Kopje Thee+ was het 
opzetten van een lokaal diaconaal netwerk in 
Amstelveen. Inmiddels wordt de weg naar de 
Johanneskapel steeds vaker gevonden en is de 
kerk weer een belangrijke gesprekspartner in 
de wijk geworden.

Sinds de start van Kopje Thee+ in 2010 is diaconaal 
werker Judith van den Berg ‘de boer op gegaan’ in 
Amstelveen. In het eerste jaar heeft zij met allerlei 
instanties in Amstelveen kennis gemaakt, van Kleding-
bank tot stichting Vluchtelingenwerk. In de jaren daarna 
plukt ze daarvan de vruchten. Het wijkplatform neemt 
de activiteiten van de Johanneskapel op en vraagt bij de 
buurtmonitor haar mening. Ook wordt de Johanneskapel 
steeds meer gezien als huiskamer van de buurt. 

Daarnaast horen we regelmatig van (nieuwe) bezoekers 
dat zij op aanraden van vrienden of buurtgenoten eens 
een activiteit in de Johanneskapel bezoeken. De sfeer is 
laagdrempelig, de ontmoeting staat voorop, de intimiteit 
van de Johanneskapel en haar gemeenschap straalt 
warmte uit. Zo gaat de mond-tot-mond reclame door. 
Een positief geluid dat wat zich hier laat vinden van 
waarde is, duurzaam en inspirerend! 

De Johanneskapel wordt ook gevonden door welzijns-
organisaties. Zo is er inmiddels al een paar jaar goed 
contact met Vita ouderenzorg. Wederzijds contact leidde 
tot een aantal gezamenlijke activiteiten in de buurt. Zo 
is er bijvoorbeeld een aantal voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd in de Johanneskapel over ouder worden. 

Een ander contact is de samenwerking met Amstelveen 
in Dialoog. De Johanneskapel is een paar keer per jaar 
deelnemer hierbij. Maar dat contact gaat verder. De 

buurtbewoners die op de 
dialogen en andere activi-
teiten afkomen, raken zo 
zeer bevlogen dat zij mee 
willen dromen, denken & 
helpen met het verwezen-
lijken van de Johanneskapel 
als Ademplek en Huiskamer 
van de buurt.

Steun aan slachtoffers in Syrië

Via de wereldwijde kanalen van de ACT Alliance zijn 
we vaak in staat om bij rampen via lokale kerken 
noodhulp te geven. 

Zo gaven we in 2012 steun aan de slachtoffers van het 
geweld in Syrië via het Grieks Orthodoxe Patriarchaat van 
Antiochië in Damascus. Het Patriarchaat helpt door het 
verstrekken van beddengoed, winterkleding, kachels, 
voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. We gaven 
ook steun aan de vluchtelingen in Congo. In totaal bestemden 
we in 2012 m 8.500 voor noodhulp.

‘Huisvader’ Gerrit Post (links) samen met diaken Errol 
Toendang bij de opening van Gasthuis In de Roos.

Wethouder Maarten van Poelgeest reikt de 
Plekonderdezon-wisselbokaal uit aan groep 6b 
van basisschool Neptunus in IJburg.

Luthers Haarlem doet mee met Stem in de Stad.

Namens de Diaconie werd bij Tent of Nations een 
amandelboompje geplant.

De weg naar de Johanneskapel 
wordt steeds vaker gevonden.

Foto: Margje Muusse

Foto: Nelly Versteeg

Foto: LWF/Thomas Ekelund

Foto: Kerk in Actie

Foto: Jesca Wijnsma

 
Projectsteun, eigen diaconaal werk, 
organisatie
1. Steun diaconale projecten 52%
2. Eigen diaconaal werk 30%
3. Indirect, organisatie 18%

Naar werkvelden
1. Omzien naar elkaar 13%
2. Amsterdam 58%
3. Landelijk en overig 7%
4. Wereldwijd 22%

Naar onze beleidsthema’s
1. Duurzaamheid - ecologisch 8%
2. Hiv/aids 7%
3. Sociale uitsluiting 62%
4. Vluchtelingen/migranten 23%

Diaconie in cijfers
 

In 2012 besteedden we m 507.822 en hadden we uit giften, collecten, effecten en onroerend goed m 508.470 aan 

inkomsten (voorlopige cijfers). Voor 2013 hebben we aan uitgaven m 537.940 en inkomsten m 532.201 begroot.

Uitgaven 2012



Midden onder ons
 

Met de diaconale actie ‘Midden onder ons’ vroeg de Diaconie aandacht voor mensen 
in de klem in onze eigen stad. We zamelden aandacht en geld in voor het gasthuis 
In de Roos, voor het diaconale werk voor vreemdelingen die gevangen zitten op 
Schiphol en voor ons Werken-aan-Werk-project voor werkloze gemeenteleden. 

De actie bracht m 7.818 op. De diakenen en vrijwilligers verkochten ook vele liters fairtrade-
olijfolie uit de Palestijnse gebieden en houtsnijwerk uit Bethlehem. Tijdens de kerkdiensten 
en Adventsactiviteiten vertelden vrijwilligers over de projecten.

Diaken in de liturgie
 

Diakenen zijn actief in de samen-
leving, maar ook in de vieringen in 
de kerk. Onze Haarlemse diaken 
Meta van Schaik vertelt. 

Als diaken ben je, samen met de ouder-
ling, het ‘hulpje’ van de predikant in de 
zondagse kerkdienst. De ouderling treedt 
iets meer in de schijnwerpers, want hij 
doet de afkondigingen en leidt de dienst 
in. De diaken houdt zich meer op de 
achtergrond, hoewel hij al voor de bloemen heeft gezorgd die in de buurt van de altaartafel 
de dienst een feestelijk aanzien geven. Verder haalt de diaken de collecte op samen met de 
kerkrentmeester.

Diaken ben je niet zomaar. Je wordt plechtig ingewijd. Dit maakt dat je je tijdens de dienst 
ook in functie voelt en present bent ten dienste van de gemeente. Dit komt vooral bij het 
Avondmaal naar voren. De diaken gaat dan óf met het brood óf met de wijn rond en bij de 
woorden ‘Dit is het lichaam van Christus, het is brood uit de hemel’ of ‘Dit is de wijn van 
het Koninkrijk’, is het belangrijk dat je ten volle beseft dat je op dat moment, als je elke 
aanwezige het brood overhandigt of de wijn te drinken geeft, in die speciale verbondenheid 
in Christus bent, in die traditie van eeuwen die dan betekenis krijgt. Dit is iedere keer een 
bijzondere ervaring. De diaken heeft dus duidelijk een liturgische functie en daarnaast heeft 
zij de oren en ogen open voor alle gemeenteleden en hun wel en wee.

  

Wees elkaar tot zegen
 

In kerkcentrum de Nieuwe Stad (Zuidoost) werd in januari 
Janice van der Wees als diaken bevestigd. Ze stelt zichzelf voor. 

“Ik ben 33 jaar oud en moeder van een zoontje. Ik heb HBO Toerisme 
gestudeerd. In het dagelijks leven werk ik als Financieel Manager bij een 
organisatie op Schiphol.
Ik ben een sociaal persoon, vind het fijn om een luisterend oor te bieden aan 
mensen en hun te adviseren. Ik vind dat ieder mens verkeerde keuzes kan 
maken zolang je ervan leert. Ik oordeel niet over een ander maar geef de 
ruimte om te verbeteren. Als diaken hoop ik hieraan ook invulling te geven. 
Mijn hobby’s zijn koken, zingen en vooral leuke dingen doen met mijn kind. 
Mijn lijfspreuk is: Wees elkaar tot zegen.”

Jaarbericht 2012 
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Contact

Wilt u meer weten over ons werk? 
Neem dan contact op met een diaken 
of een van de medewerkers van 
In de zwaan, het diaconaal 
centrum van de lutherse 
gemeente Amsterdam

Vlnr Hanne Wilzing, Judith van den 
Berg-Meelis, Henny Brouwer, Sofia 
Nap, Erika Feenstra (Stap Verder).

Maasstraat 148
1079 BK  Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com
                 : #diaconieinmokum
ING 4620048

www.diaconie.com

Mensen
Vrijwilliger met een missie
 

Elk jaar verblijven er jonge vrijwilligers voor tien maanden in het Mission House 
om diaconaal werk in Amsterdam te doen. In september werden de twaalf jongeren 
van de groep 2012-13 verwelkomd en ingezegend in de Oude Lutherse Kerk. 

Een van hen is Grzegorz Czajka uit Krakau (Polen). Hij werkt onder andere mee met het werk 
van Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt en het Zeemanspastoraat. Gregs ervaringen zijn te lezen 
in zijn blog op www.diaconie.com.

Team Mission House. Greg staat middenachter.

Meta van Schaik bij het stiltehoekje in de kerk.

Al dit diaconale werk doen we met elkaar. 
Doet u mee?
 

We gaan voor een diaconale kerk én een diaconale stad. Ruim honderd diakenen 
en vrijwilligers zetten zich hiervoor in, samen met de medewerkers van het 
diaconaal centrum. Maar we hebben meer handen nodig. Wilt u meedoen? 
Kijk op www.diaconie.com. 

Naast tijd is er ook geld nodig. Giften zijn welkom op 4620048 (ING). De Diaconie is ANBI-
erkend, dus uw bijdrage is belastingaftrekbaar. Ook kunt u ons steunen via een notariële 
schenking, legaat of testament. Een folder met meer informatie is beschikbaar. Bel gerust 
als u meer wilt weten.

  
“Kom bij de kachel vandaan en help mee”

 
Annemieke Wilzing studeert Geschiedenis aan de 
UvA en deed onderzoek naar de verschuivende 
werkvelden van de Diaconie tegen de achtergrond 
van de opkomende en hervormende verzorgings-
staat in Nederland in de periode 1945-2010. 

Uit de onderzoeksresultaten is een trend te schetsen. 
Tijdens de jaren vijftig en zestig reageerde de Diaconie 
schoorvoetend op de opkomende verzorgingsstaat. De 
kerkgemeente verloor haar interesse in het diaconaat. 
Armoede bestond toch niet meer in Nederland? De Diaconie 

ging meer professionele hulp bieden en zocht naar mensen “die bereid waren om hun plaats bij 
de kachel te verlaten om te werken”. Tijdens de jaren zeventig en tachtig richtte de Diaconie 
haar aandacht op ontwikkelingshulp, om tijdens de jaren negentig weer geconfronteerd te 
worden met de toenemende armoede in eigen stad. Vanaf deze periode ging de Diaconie haar 
activiteiten toespitsen op onder meer migranten onder het motto ‘helpen waar geen helper is’. 
De Diaconie heeft zo weten in te spelen op de grenzen die er door de overheid werden gesteld 
aan de verzorgingsstaat. Meer over dit onderzoek is te lezen op www.diaconie.com.


