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Diaconale Info mei 2013 
‘Weiger slachtoffer te zijn’  

 

 
Daoud Nassar, lutherse Palestijnse boer in Bethlehem,  

samen met ds. Marieke Brouwer in de tuin van het gasthuis. 

Daoud Nassar: Leg je niet neer bij onrecht en onvrede 

In maart was Daoud Nassar bij ons te gast ‘In de Zwaan’. Daoud is lutheraan en leidt een 
familieboerderij in de velden van Bethlehem. Dit wordt gecombineerd met het project ‘Tent of 
Nations’ waarin aan recht en vrede wordt gewerkt onder het motto ‘We refuse to be enemies’. 
Tijdens onze ontmoeting voegde Daoud daar aan toe: ‘We refuse to be victims’. Verder voegde 
hij daar aan toe: ‘Ik roep iedereen op in z’n eigen situatie waar dan ook ter wereld niet te 
berusten in onrecht en onvrede en met ons te weigeren om slachtoffer te zijn’. Lees verder. 

Pinksteren - 425 jaar luthers Amsterdam: kom en vier mee 

In 2013 vieren we als luthers Amsterdam ons 425 jarig bestaan. Hoogtepunt is Pinksteren. Op 
zaterdag 18 en zondag 19 mei is de Oude Lutherse Kerk van 10.00 -17.00 uur open voor 
gemeenteleden, gasten en spontane bezoekers. Natuurlijk zijn ook alle diakenen, bestuurders 
en onze partnerorganisaties van hartelijk welkom.  
Lees verder voor het programma van de jubileumviering. 
 

Bouwen aan toekomst - gereedschapskisten voor Palestijnse jongeren 

We delen onze dankbaarheid over ons 425-jarig bestaan met onze lutherse zusterkerk in 
Jordanië en het Heilig Land. We gaan geld voor gereedschapskisten inzamelen voor 
Palestijnse jongeren aldaar. Lees verder. 

Vacature Kopje Thee+: Vertel het door 
‘Maar als een glimp van de zon in de winter’ is de titel van het evaluatieverslag van 3 jaar 
Kopje Thee+ in Amstelveen, van de hand van medewerker Judith van den Berg. De Diaconie 
besloot om door te gaan met dit belangrijke werk. Omdat Judith met haar gezin voor Kerk in 
Actie in West-Timor gaat werken zoeken we een opvolger. Lees verder voor meer informatie. 
Attendeert u mogelijke geïnteresseerden op de vacature? 

  

http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Bezoek_Daoud_Nassar_%20aan_Amsterdam.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Jubileum_ELGA.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Jubileumproject_diaconie.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Vacature%20Diaconaal%20werker%20Johanneskapel.html
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Gasthuis ‘In de Roos’  
Ons gasthuis ‘In de Roos’ voorziet in een behoefte. In maart begroetten we al onze 8

e
 gast. 

Eén van de oudgasten die inmiddels een kamer vond werd ‘vriend’ van het gasthuis. De 
gasten zijn betrokken bij activiteiten van de Diaconie, in de Maarten Luther Kerk, en helpen 
ook mee bij het 425-jubileum. Huisvader Gerrit Post blogt op onze website. 
 

‘Plek onder de zon’  
13 Amsterdamse bovenbouwgroepen van 7 basisscholen doen mee met de 2

e
 editie van ‘Plek 

onder de Zon’. Dit milieuproject doen we als Diaconie samen met het Amsterdams Natuur en 
Milieu Educatie Centrum, woningcorporatie de Alliantie en ontwikkelingsorganisatie Picosol. 
Het lesprogramma wordt feestelijk afgesloten op donderdag 20 juni in de Oude Lutherse Kerk. 
De zondag ervoor (16 juni) collecteren we voor Plek onder de Zon. Lees verder. 
 

Werken aan Werk – vacatures gezocht 
Goed nieuws van onze netwerkgroep van werkzoekende gemeenteleden: twee leden vonden 
een baan! De anderen zoeken nog: administratief werk, als sociaal gezelschapsdame (voor 
een paar uur per week), receptie- en baliewerk. Zoekt u mee? Lees verder voor de 
verschillende profielen van gemeenteleden.  
Op 3 september komt de groep weer bij elkaar. Welkom om in te haken. 
 

Zelforganisatie ouderen 

In een brede diaconieoploop van Diaconie, gemeentediakenen en diaconale instellingen 
rapporteerde Egbert Boeker (OLK) over een conferentie over ‘Seniorencoöperaties’. We vinden 
het model van zelforganisatie – is de diaconie er zelf ook eigenlijk niet een voorbeeld van? - 
een interessante vorm om verder te onderzoeken. Een verkenningsgroep gaat dit doen. 

Lutherse vrouwen uit heel Nederland te gast in Amsterdam 

Op 20 april hield de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond op onze uitnodiging haar jaarlijkse 
ontmoetingsdag in Amsterdam. Het werd een bijzondere dag. Vrouwen van onze 
gemeenschap in Zuidoost kookten heerlijk en vertelden – in het kader van 150 jaar afschaffing 
slavernij – over hun slavernijgeschiedenis en hoe dit doorwerkt in het hier en nu. 
Buurtbewoners leidden de gasten rond door de Rivierenbuurt en vertelden over het lutherse, 
over Anne-Frankplekken en de Berlage-architectuur. 

Kom buurten bij Gebuur 

Samen met HVO Querido leidt diaconaal werker Sofia Nap (Kopje Thee+ Zuid) Theatergroep 
Met eLKaar. Op 31 mei (20.00) en 1 juni (14.30) geeft de groep, bestaande uit bewoners uit de 
Rivierenbuurt, de voorstelling ‘Gebuur’ in de Maarten Luther Kerk. Welkom! Lees verder. 

Diaconale updates via Twitter www.twitter.com/diaconieinmokum 

Agenda 

14-5 Diaconievergadering   
18-5 425 jaar Luthers Amsterdam (en 19-5)* 
31-5 Theatergroep Met eLKaar – Gebuur  
         (en 1-6, MLK) 
 
  5-6 Amsterdamse Daklozendag (de Amstelhoven)   
  8-6 Lutherse stadswandeling (en 13-7 en 10-8) 
20-6 Afsluiting Plek onder de Zon (OLK) 
21-6 Zomerconcert Johanneskapel 
30-6 Keti Koti - 150 jaar afschaffing slavernij (OLK) 

  2-7 vergadering Dagelijks Bestuur Diaconie 

20-8 vergadering Werkgroep Buitenland 
26-8 vergadering Werkgroep Binnenland 
 
  3-9 Werken aan Werk 
10-9 Diaconievergadering 
 14-9 Open Monumentendagen,  
          o..a. OLK & Lutherhof ook 15/9 
 17-9 Gemeentediakenen 
 
  9-10 vergadering Gehaktcommissie 
15-10 Diaconale Jaarvergadering 
27-10 Groninger Dienst (OLK) 

 

*Jaarlijks is er op 3
e
 Pinksterdag het Diaconaal Pinkstercafe. Dit jaar  combineren we dit met ons 425-

jarig  jubileumfeest, en nodigen we iedereen hartelijk uit om op zaterdag 18 of zondag 19 mei 
(Pinksteren) dit mee te komen vieren op het Spui. 

http://www.diaconie.com/Blogs%20Greg%20en%20Gerrit/Blog%20Gerrit%20-%204.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Plek_onder_de_zon.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Netwerkgroep%20Werken%20aan%20werk.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Met%20eLKaar%20speelt%20Gebuur.html
http://www.twitter.com/diaconieinmokum

