
Diaconale Info 40dagentijd 2015 

 
‘Wanneer een mens alléén droomt, blijft het een droom. Wanneer mensen sámen dromen, 
dan kan die droom werkelijkheid worden’ (Bisschop Dom Helder Camara) 

 

 
Knokken voor de aarde                                 Daoud Nassar uit Bethlehem  

I Fast for the Climate In 90 landen vasten lutherse jongeren en volwassenen samen met 
vele anderen voor het klimaat. In Luthers Amsterdam doen we mee tijdens de 40dagentijd op 
weg naar Pasen. We roepen iedereen op: haak in! Dat kan in een eigen gekozen vorm. Meer 
informatie op www.facebook.com/fastfortheclimateNL (graag ‘liken’) en op www.diaconie.com  

 
‘Die ene boom die er nog stond was een teken van hoop’ Onlangs was Daoud Nassar bij 
ons op bezoek. Daoud is Palestijn, luthers en boer bij Bethlehem. Met als motto ‘We refuse 
to be enemies’ (we weigeren vijanden te zijn) runt hij met zijn familie ook het project Tent of 
Nations www.tentofnations.org Daoud vertelde over hoe in 2014 hun fruitboomgaard 

weggeshoveld is door de Israëlische autoriteiten. En hoe ze de hoop bewaarden. Lees verder. 
 
Smaragdgroep Sinds begin december bieden we in de tijdelijk leegstaande Wittenberg 
opvang aan de zgn. Smaragdgroep. Dit is een groep van 27 voornamelijk Eritrese 
vluchtelingen (19 mannen en 8 vrouwen). Vrijwilligers, voor een belangrijk deel uit de 
Keizersgrachtkerk, bieden ondersteuning. Freek Salm is onze coördinator. De opvang loopt 
tot 1 april a.s. waarna we starten met de ombouw van De Wittenberg tot shortstay. 
 
Prachtige opbrengst Diaconale Adventsactie 2014 Tijdens Advent hielden we de actie 
‘Bewaar de aarde’ voor ‘Plek onder de zon’, Climate-Justice van LWF-Youth en voor Sartawi 
in Bolivia. Dankzij giften van vele gemeenteleden, collecten en acties kwam er € 8579 bij 
elkaar. Een geweldig resultaat. Hartelijk dank!  
 
Omzien naar elkaar Met het stoppen van de zondagse vieringen in de Johanneskapel, 
Maarten Luther Kerk en Augustanakerk dreigt een aantal (oudere) gemeenteleden tussen 
wal en schip te vallen. Daarnaast zijn er veranderingen in de zorg waardoor o.a. ouderen 
getroffen kunnen worden. De gemeentediakenen hebben daarom afgesproken juist nu extra 
te investeren in het omzien naar elkaar. Dit doen we o.a. door het bezoekwerk goed te 
coördineren en door vervoer te regelen als gemeenteleden geen mogelijkheid hebben om 
anders de kerkdiensten te bezoeken. Ook willen we graag weten of er gemeenteleden zijn 
die niet meer naar de kerk kunnen maar wel graag de diensten via radio of tv zouden willen 
volgen. 
In de komende maanden hoort u hier meer over. 
 
Plek onder Zon nu ook in Amstelveen In de afgelopen 3 jaar organiseerden we het 
scholenproject ‘Plek onder de Zon’ in Amsterdam. In seizoen 2015-2016 hopen we in 

http://www.facebook.com/fastfortheclimateNL
http://www.diaconie.com/
http://www.tentofnations.org/
http://www.diaconie.com/nieuws/2015/Daoud_Nassar_blijft_appelbomen_planten.html


samenwerking met Natuur- en Milieu Educatie aldaar ook te starten met ‘Plek onder de Zon’ 
in Amstelveen. We richten ons op de bovenbouwgroepen van basisscholen. Attendeert u er 
alvast de scholen van uw (klein)kinderen op? 
 
Plan ‘Van Augustanakerk naar Augustanahof’ De Kerkenraad besloot om drie 
kerkgebouwen te ‘herbestemmen’. De Diaconie ontwikkelde in het afgelopen jaar het plan 
om de Augustanakerk een nieuwe diaconale bestemming te geven, in de vorm van een hof 
waar onze ouderen beschermd kunnen wonen en waar ook diaconale activiteiten voor de 
buurt plaats (blijven) vinden. Het is een plan en er is door een projectgroep van de Diaconie 
hard aan gewerkt, maar uiteindelijk beslist de Kerkenraad.  
 
Gasthuis ‘In de Roos’ In 2014 konden we aan 14 gasten tijdelijk opvang bieden in ons 
Gasthuis. Onlangs namen we afscheid van twee ‘vrienden’ (actief ondersteunende 
vrijwilligers) van het Gasthuis. Gelukkig konden we ook weer drie nieuwe vrienden 
begroeten!  
 
Brief aan Koptisch-Orthodoxe Bless Naar aanleiding van het ontstellende bericht over de 
executie in Libië van 21 Koptische christenen uit Egypte stuurden we een boodschap van 
meeleven naar Koptisch-Orthodoxe bisschop Youannes, hoofd van onze diaconale partner 
Bless in Egypte. Vorig jaar was bisschop Youannes nog bij ons te gast in Amsterdam. 
 
Benefietconcert voor Stoelenproject in Keizersgrachtkerk Het Stoelenproject biedt dag- 
en nachtopvang aan dak- en thuislozen. Zondag 8 maart om 14.00 uur is er een 
benefietconcert voor dit project in de Keizersgrachtkerk Meer informatie op 
http://www.keizersgrachtkerk.nl/gebouw/concerten  

 
Herbestemming Wittenberg In 2014 trok zorginstelling Amsta uit De Wittenberg. Het 
bestuur van ons Oude Mannen en Vrouwen Huis werkte in de afgelopen jaren - uiteraard in 
nauw overleg met de Diaconie - aan een herbestemming van het pand. Lees verder. 
 
‘En bewaar het goede’ Het nieuwe Jaarbericht van de Diaconie is uit. We vinden het 
belangrijk om op deze wijze aan u verslag te doen van het diaconale werk in en vanuit 
Luthers Amsterdam. We willen dit werk ook graag zichtbaar maken in de stad. We zouden 
het Jaarbericht daarom graag in bibliotheken, wachtkamers etc. zien. Zou u daar als 
‘ambassadeur’ aan mee willen helpen? Laat u het ons even weten, telefonisch op 020-
4044708 of via e-mail h.brouwer@diaconie.com? 

 
Medewerkers In januari namen we afscheid van onze diaconaal medewerker Marjan Bosch. 
Zij maakte samen met haar man Rob een nieuwe stap en sloot zich aan bij het 
Franciscaanse Milieuklooster Stoutenburg. We laten haar node gaan. Ook namen 
we  afscheid van onze gewaardeerde boekhouder John Ouwerkerk die met vervroegd 
pensioen ging. Gelukkig konden we als zijn opvolger Piet Koster (KKA) begroeten. Ook 
verwelkomden we Freek Salm, als coördinator van de tijdelijke opvang van de 
Smaragdgroep in de Wittenberg. 

Agenda 

8/3 Benefietconcert Keizersgrachtkerk 11/4 Diaconale/pastorale kaderdag Brandpunt Centrum 

10/3 Diaconie-vergadering met o.a. Luthercollectie 18/4 Melanchtondag, luthers diaconaal netwerk 

23/3 Ontmoeting DB met Spirit 19/5 Gemeentediakenen 

26/3 Werken aan Werk-groep 19/5 Diaconie-vergadering 

7/4 DB Diaconie 26/5 Diaconaal pinkstercafé Luthertuintje MLK 
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