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Diaconale Info Advent 2014  
 
‘Your Christmas greetings come like a sun shines after several repeated days of 
darkness and storms, it makes us much hopeful with stronger soul to continue offering 
efforts to those who are in need’  
(Mahmoud van het - door de Diaconie gesteunde - jongerencentrum GCC in Gaza n.a.v. onze kerstgroet) 

 

  
LWF-jongeren demonstreren tijdens de VN-top in Lima voor mensen en volken die nu al slachtoffer zijn 

van klimaatveranderingen (zoals b.v. op de Filippijnen). Foto: LWF/Sean Hawkey 

Kerstgroeten De Diaconie verzond persoonlijke kerstgroeten aan een aantal buitenlandse 
partners o.a. de lutherse gemeente in Monrovia-Liberia (i.v.m. Ebola), IAM in Zuid-Afrika, de 
lutherse gemeente in Kiev, de lutherse Palestijnse familie Nassar van Tent of Nations bij 
Bethlehem, onze zustergemeente in Warschau, African Divine Church in Kenia en het 
Adventsproject Sartawi in Bolivia. Uit Gaza ontvingen we de in de kop geciteerde reactie. 
 
De Adventsactie ‘Bewaar de aarde’ is in volle gang. In de kerkdiensten is er aandacht voor, 

de spaardoosjes werden uitgedeeld en alle gemeenteleden 
ontvingen een brief met acceptgiro. In korte tijd maakten al 60 
leden opgeteld € 2505 over. De Maarten Luther Kerk 
organiseerde zelfs een speciale Bolivia-avond voor Sartawi, met 
een opbrengst van € 406,35. Een geweldige start van de actie die 
nog doorloopt tot Kerst. 

 Janny Steenbergen breide babydekentjes  
voor het Adventsproject Sartawi. Er zijn er nog 4 te koop in 
verschillende kleuren voor € 20 p/s, via Sofia Nap. 

 Diaconale activiteiten met Kerst Onze 120 diakenen en andere 
vrijwilligers zijn met ondersteuning vanuit ‘In de Zwaan’ druk met 
de vele Kerstactiviteiten o.a.: 
- bezorgen van 350 attenties bij gemeenteleden en diaconale 
gemeenschappen; 

- verzorging van kerstgroeten aan de 300 gedetineerde vreemdelingen in de gevangenis van 
Schiphol (samen met andere kerken en de justitiepastores); 
- samen met andere kerken aandacht voor de mensen in de Vluchtgarage; 
- de Adventsmaaltijd in de Augustana en de maaltijd op 2

e
 Kerstdag in de Maarten Luther Kerk; 

- de stand bij de kerstzang op het Spui op 20 december. 
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Gasthuis ‘In de Roos’ In de afgelopen week namen we afscheid van drie gasten uit het 
Gasthuis. We hebben deze week intakegesprekken met mogelijke nieuwe gasten die tijdelijk 
een plek nodig hebben. Mocht u in uw netwerk een urgente situatie kennen neemt u dan 
contact op met onze coördinator Sofia Nap s.nap@diaconie.com. 
 
Veranderingen in de zorg In de Diaconie spraken we in het afgelopen jaar over de 
veranderingen in de zorg. O.a. aan de hand van aanbevelingen van de Verkennersgroep 
Ouderenzorg. We gaan extra investeren in het gemeentediaconaat, het ‘omzien naar elkaar’. 
Als u ten gevolge van de veranderingen klem komt en u komt er niet uit, willen we dat graag 
horen, zodat we mee kunnen denken. Uw diaken is uw eerste aanspreekpunt hiervoor. Ook 
gaan we onderzoeken of we nieuwe vormen van (ouderen)zorg kunnen steunen of opzetten.  
 
Vakantieweken 2015 Dezer dagen worden de Vakantiegidsen 2015 van de SLOA / het 
Vakantiebureau verzonden aan de diakenen. Aanvraag van een vakantie – voor ouderen en 
gezinnen die anders niet op vakantie zouden kunnen gaan – kan door het insturen van de 
benodigde formulieren aan Diaconaal Centrum “In de Zwaan”. Graag zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval vóór 26 februari 2015. Meer informatie bij Henny Brouwer: 020-4044708 of 
h.brouwer@diaconie.com.  

Climate Justice De VN-klimaattop COP20 in Peru is zojuist afgesloten. Onze LWF-jongeren 
lieten er van zich horen. Helaas kon onze Amber i.v.m. gezondheidsredenen niet afreizen, 
maar via haar blog (zie www.diaconie.com) was ze intensief betrokken. En daar gaan Amber 
en de andere jongeren van LWF-Youth (waaronder de door ons gesteunde Pranita Biswasi 
van de Lutherse Kerk in India) mee door. Knokken voor de Schepping. In de aanloop naar de 
40-dagentijd gaat u er meer over horen.   
 
Smaragdgroep Vanaf begin december herbergen we de zogenaamde Smaragdgroep – een 
groep van 26 voornamelijk ongedocumenteerde Eritrese mannen en vrouwen - in de 
Wittenberg. Het gaat om tijdelijke opvang voor enkele maanden. De opvang blijft strikt beperkt 
tot deze groep. We  hebben Freek Salm info@freeksalm.nl  aangesteld als coördinator van dit 
project. Uiteraard is de buurt geïnformeerd, en op 7 december werd de groep verwelkomd in 
de Oude Lutherse Kerk. We zoeken naar vrijwilligers die na een korte training dienst willen 
doen als buddy. Dit als steun bij het werken aan perspectief. Verder zoeken we naar 
sponsoren i.v.m. de kosten. 

 

 
Een afvaardiging van de Smaragdgroep werd verwelkomd in de Oude Lutherse Kerk,  
kreeg de bloemengroet mee en ging samen met enkele gemeenteleden op de foto. 

Bed, bad en broodregeling Mede dankzij de stem van kerken is er ook in Amsterdam een 
bed-bad-broodregeling in voorbereiding voor uitgeprocedeerden/ongedocumenteerden. Vanaf 
maandag 15 december kunnen zij zich ‘s middags tussen 14.00-16.00 aanmelden bij het DWI 
aan de Jan van Galenstraat 323 (ingang B). Als Amsterdamse kerken en diaconieën pleiten we 
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bij de gemeente om niet alleen opvang te bieden tussen 17.00 en 9.00 uur, maar ook overdag. 
Daarbij is het belangrijk dat de mensen actief gesteund worden bij het werken aan perspectief.  
 
Noodhulp Voorzitter Munib Younan en Secretaris Generaal Martin Junge van de LWF deden 
i.v.m. een dreigende catastrofe een oproep aan de lutherse lidkerken om bij te dragen aan 
noodhulp in Syrië. De Diaconie droeg inmiddels € 2.500 extra bij aan deze noodhulp. 
Gemeenteleden die dit willen en kunnen steunen kunnen hun gift overmaken aan  
NL 80 INGB 0004620048, Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam, o.v.v. ‘Noodhulp Syrië’. 
 
Plek onder de Zon in Amstelveen We zijn van plan om, samen met het Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum Amstelveen, het (basis)scholenproject ‘Plek onder de Zon’ ook in Amstelveen 
te starten. We zoeken nog naar partners hierbij (inhoudelijk en sponsoring). 
 
Kerkgebouwen De Kerkenraad van luthers Amsterdam heeft i.v.m. de financiële situatie 
besloten om de reguliere kerkdiensten in de Augustanakerk, de Maarten Luther Kerk en de 
Johanneskapel te beëindigen en de kerkgebouwen te herbestemmen c.q. te verkopen. De 
Diaconie onderzoekt of er aan één van de gebouwen een diaconale herbestemming kan 
worden gegeven. Naar verwachting wordt hierover in januari een beslissing genomen. 
 
Afscheid Marjan Bosch Tot onze spijt moeten we afscheid nemen van onze gewaardeerde 
diaconaal werker Marjan Bosch. Samen met haar man is Marjan gaan wonen op Stoutenburg, 
het Franciscaanse milieuklooster. Een bijzondere nieuwe stap in hun leven. In de zogenaamde 
‘uitzwaai’-dienst van de Johanneskapel op 28 december zal ook aandacht zijn voor het 
afscheid van Marjan. Samen met de Johanneskapelgemeenschap onderzoeken we welke 
diaconale steun nodig is. We vinden het belangrijk – zeker nu de diensten in de Kapel 
beëindigd zullen worden - om te borgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen. 
 
Nieuwe boekhouder Na 7 jaar bijzonder prettige samenwerking gaat onze boekhouder John 
Ouwerkerk (van A.K. 2000)  met vervroegd pensioen. Ook al laten we hem node gaan, we 
gunnen hem dit natuurlijk van harte. Piet Koster van KKA neemt per 1 januari het stokje over.  

ANBI De Diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw giften 
aftrekbaar van de belasting. Op onze website www.diaconie.com/diaconieANBI vindt u meer 
achtergrondinformatie. Ook de Lutherhof en het Van Brants Rushof zijn ANBI-erkend, en terug 
te vinden op www.diaconie.com  

 
Declaraties Heeft u als diaken of vrijwilliger van de Lutherse Diaconie nog onkosten over 2014 
te declareren? Het is voor onze boekhouding prettig als u dat z.s.m. na Nieuwjaar doet!  

Agenda 

20/12 Carol Singing Spui Oude Lutherse Kerk  5/2 Grootstedelijk Diaconaal Overleg 

26/12 Kerstmaaltijd, Maarten Luther Kerk 16/2 Werkgroep Binnenland 

8/1 Werkgroep Buitenland 17/2 Gemeentediakenen 

10/1 Orgelconcert , Ronde Lutherse Kerk 18/2 Begin 40-dagentijd Fast for the Climate 

13/1 Diaconievergadering 10/3 Diaconievergadering 

22/1 Werken aan Werk   
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