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Diaconale Info september 2013 
‘Pray for us, pray for us’ - Mahmoud van Gaza Cultural Centres (GCC) 

 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur… (foto: Tess Jungblutt) 

Midden-Oosten 
De situatie in Egypte en Syrië staat op onze netvliezen. We collecteerden afgelopen zondag 
voor Bless, het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. Via Kerk in Actie 
ging er een groet naar onze partners, en kwam er ook een groet terug. Voor vluchtelingen in / 
uit Syrië droegen we bij aan noodhulp, en staan we klaar om meer te doen. De situatie in 
Egypte heeft ook gevolgen voor Gaza, waardoor de economische ellende daar nog groter 
wordt. We ontvingen een noodbrief van de door de Diaconie gesteunde partner Gaza Cultural 
Centres: pray for us! We zonden een groet terug en geven de oproep bij deze door.  
 

Werken aan Werk 

Op 3 september komt de Werken aan Werk groep weer bij elkaar: werkzoekende 
gemeenteleden eten samen, wisselen tips uit en bemoedigen elkaar. We zoeken vacatures 
voor administratie/secretariaat, jeugdzorg, baliewerk en gastvrouw / gezelschapsdame. Tips 
zijn welkom! We horen ook steeds meer van werkloze jongeren uit / rond onze gemeenschap. 
We zouden graag met hen in contact komen om te bespreken of we met hen een aparte groep 
kunnen starten. 
 

Open Monumentendag 14 en 15 september 
In het kader van 425 jaar luthers Amsterdam doen we voluit mee met Open Monumentendag. 
Dat begint al op 13 september met een scholenbezoekdag in de Oude Lutherse Kerk. In het 
weekend zijn dan naast de Oude Lutherse Kerk ook de kerk in Haarlem, de in de Wittenberg 
ondergebrachte Luthercollectie, de Lutherhof (zaterdag) en de Johanneskapel (zondagmiddag) 
open. Zie www.diaconie.com/OM-dagen_2013. 
 

Oplichting ouderen 
In de afgelopen periode is het enkele keren voorgekomen dat ouderen uit onze gemeenschap 
opgelicht werden met een babbeltruc aan de telefoon of de huisdeur. Naast materiële schade 
geeft dit ook psychische ellende. In de MLK organiseerden we met de wijkagent een 
voorlichtingsbijeenkomst. De gemeentediakenen spraken hierover. We adviseren om hier in 
ouderenbijeenkomsten informatie over te geven. In het Gemeenteblad zullen we er ook 
aandacht aan geven. Tips staan op o.a. http://www.amsterdam.nl/@669271/pagina/  
 

http://www.diaconie.com/nieuws/2013/OM-dagen_2013.html
http://www.amsterdam.nl/@669271/pagina/
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Coöperatieve ouderenzorg 
De Diaconie heeft een verkenningsgroep ingesteld om de diaconale mogelijkheden van 
coöperatieve (ouderen)zorgvormen te onderzoeken. Hierin nemen deel: Egbert Boeker (OLK), 
Wilmar Hassoldt (Lutherhof), Peter Wagenmaker (Oude Huis), Hilda ter Steege 
(Johanneskapel en werkzaam in de zorg) en Sofia Nap (diaconaal medewerker Kopje Thee+). 
 

Kopje Thee+ Rivierenbuurt 
Samen met HVO/Querido organiseren we ook in het komend seizoen het theaterproject Met 
eLKaar in de Maarten Luther Kerk. Er kunnen nog gemeenteleden en buurtbewoners meedoen 
met deze vrolijke & vrije  theatergroep. Opgeven bij Sofia Nap, 020-4044708 of 
s.nap@diaconie.com  
 

Kopje Thee+ Amstelveen 
Op 8 september nemen we in de Johanneskapel afscheid van Judith van den Berg, diaconaal 
medewerker in Amstelveen. Judith wordt met haar gezin op 17 november via Kerk in Actie 
uitgezonden naar West-Timor. We zijn blij dat we in diezelfde dienst haar opvolger kunnen 
verwelkomen nl. Marjan Bosch uit Amsterdam. Marjan ging al op 15 augustus met veel 
enthousiasme aan het werk.  
U bent welkom om er op 8 september om 10.30 uur in de Johanneskapel bij te zijn. 
 

Bouwen aan Toekomst 
In ons diaconaal jubileumproject ‘Bouwen aan Toekomst’ zamelen we geld in voor 
gereedschapskisten voor Palestijnse jongeren die een vakopleiding krijgen van het luthers 
trainingscentrum in Jeruzalem en Ramallah. Met vreugde melden we u dat er al € 2.200 binnen 
is aan collecteopbrengsten en giften. Dat zijn 6 gereedschapskisten! We gaan het hele 
jubileumjaar nog door met deze actie; ook de Diaconale Adventsactie zal dit jaar in het teken 
van dit doel staan. www.diaconie.com/Jubileumproject 

Plek onder de Zon 
In juni was de feestelijke afsluiting van de 2

e
 ronde van het scholenproject Plek onder de Zon 

in de Oude Lutherse Kerk. We doen dit duurzaamheidsproject samen met de Alliantie, Picosol 
en ANMEC. De werving voor de 3

e
 ronde is begonnen en scholen kunnen zich met hun 

bovenbouwklassen aanmelden. Attendeert u de school van uw (klein)kinderen er op, want het 
zou prachtig zijn als ook kinderen uit onze gemeenschap meedoen met dit zonnige 
programma. Zie www.diaconie.com/PlekOnderDeZon  
 

Straatpastoraat viert 10-jarig jubileum 
De Diaconie ondersteunt al vele jaren van harte het Amsterdams Straatpastoraat (een initiatief 
van onze Protestantse zusterdiaconie). Dit jaar bestaat het Straatpastoraat 10 jaar, en dat 
wordt gevierd op 14 september van 15.30 - 17.30 uur op het Beursplein met o.a. een optreden 
van het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’. Welkom. 
 

Gasthuis ‘In de Roos’ 
In ons Gasthuis bieden we kleinschalig tijdelijke opvang aan mensen die even een plek nodig 
hebben en op adem moeten komen. Onze huisvader Gerrit Post houdt een blog bij op 
www.diaconie.com/BlogGerrit De bewoners van het Gasthuis zijn betrokken bij activiteiten van 
onze gemeenschap, en om het Gasthuis staat ook een vriendenkring van mensen uit onze 
gemeente en de buurt die praktisch bijstand bieden en soms mee-eten. We vertellen er graag 
eens over in de Brandpunten, bv. op 29 september als er gecollecteerd wordt voor het 
Gasthuis. 
We zoeken overigens nog praktische werkzaamheden voor onze gasten, bv. 
schoonmaakwerk, en voor 1 gast zoeken we als vervolg-tussenstap een betaalbare kamer. 
 

Mission House 
Binnenkort start er weer een nieuw diaconaal jaar. De 9 deelnemende jongeren wonen dan in 
het Mission House en op Oudezijds100. Als Diaconie steunen we jaarlijks twee ‘plekken’ en 
bieden we een diaconale werkplek (Kopje Thee+). In het afgelopen jaar hadden we zo Greg uit 
Krakau in ons midden, die hierover een blog bijhield op www.diaconie.com/BlogGreg Op 15 
september wordt de nieuwe groep verwelkomd en ingezegend in de kerkdienst in de Oude 
Lutherse Kerk (10.30 uur). We zoeken nog mentoren / buddies die maatje willen worden voor 

mailto:s.nap@diaconie.com
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Jubileumproject_diaconie.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Plek_onder_de_zon-Aanmelding.html
http://www.diaconie.com/Blogs%20Greg%20en%20Gerrit/Blog%20Gerrit%20-%205.html
http://www.diaconie.com/Blogs%20Greg%20en%20Gerrit/Blog%20Greg%20-%207.html
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een jongere. Meer informatie op www.missionhouse.nl of bij Iain Majcher, projectleider:  
i.majcher@diaconie.org  

 

Groninger Dienst 
Op zondag 27 oktober om 10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk is voor de 7

e
 keer een 

kerkdienst in het Gronings. Thema: ‘Nait te min’. De dienst wordt geleid door ds. Harry Donga. 
Surinaams-Groninger troubadour Arnold Veeman zal optreden en kunstenares Maria Madelon 
(Kloosterburen) zal haar kleurige schilderijen exposeren. We collecteren weer voor het 
Wereldhuis. Welkom en vertel het door. 
 

Bestuurlijk 
Christine Aalders droeg na 4 jaar grote inzet de voorzittershamer van de Diaconie over aan 
Jeroen Stal. Ook via deze weg bedanken we Christine voor al haar aandacht, wijsheid en tijd. 
En we verwelkomen Jeroen. We zijn heel blij dat hij met veel energie in deze nieuwe rol is 
gestapt en wensen hem en ons daarin alle goeds. 
Bij onze diaconale instelling het ‘Oude Huis’ namen we afscheid van bestuursleden Fred 
Brinkman, Paul Toorenburgh, Maarten Zier, Reinier Hartman en Tineke Vermeulen en Carolijn 
Kuipers. Ook via deze weg danken we hen voor hun veelal jarenlange trouwe inzet voor dit 
werk ten dienste van de Diaconie. We zijn verheugd dat we ook weer nieuwe bestuursleden 
vonden in de personen van Paul Rullmann, Chris Dijkman, Geert van Wesemael, Heidi van 
Limburg Stirum, Chris Dijkman en Gert-Jan de Mooij. Samen met de zittende bestuursleden 
Peter Wagenmaker, Cecilia Kroon en Klaas de Bruijn geven zij voortgang aan het werk van het 
Oude Huis. 

Diaconale updates via Twitter www.twitter.com/diaconieinmokum 

Agenda 

   3-9  Werken aan Werk 
   8-9  Afscheid Judith van den Berg en verwelkoming  
          Marjan Bosch (Kopje Thee+ Johanneskapel) 
 10-9  Diaconievergadering 
 13-9  Scholenbezoek Oude Lutherse Kerk 
 14-9  Open Monumentendagen (14 en 15 september) 
 14-9  10-jarig jubileum Straatpastoraat, Beursplein 
 17-9  Diaconale wandeling met predikanten uit Hannover 
 25-9  College van Gemeentediakenen 
 26-9  Langste eettafel – Burennetwerk (i.h.k.v. de week  
          tegen eenzaamheid 26/9-5/10) 
 30-9  Vergadering Luthers Diakonessenhuis Fonds 
 

 1-10 Vrijwilligersmeeting Kapelgroep Schiphol  
 9-10  Vergadering Gehaktcommissie  
13-10 Scheppingszondag (duurzaamheid)      
15-10 Diaconale Jaarvergadering, Wittenberg 
27-10 Groninger Dienst, Oude Lutherse Kerk 
31-10 ‘Hier sta ik’ met Kees van der Zwaard, OLK 
 
  4-11 Najaarsbijeenkomst Fonds Bijzondere Noden 
  6-11 Duurzaamheidsmaaltijd Johanneskapel 
  9-11 Landelijke Diaconale Dag, Utrecht 
12-11 Diaconievergadering 
17-11 Uitzending Judith van den Berg, Wilsum, Dsl 
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